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അതിർതൂൂികൾഅടയകൂൂൂണം,രലായനംതടയണം:പകപദൂൂൂം
നയ്്ഡലഹി:ക്െിശയറ്്ടൊഴി
ലാളികളക്ട്്ശ്ത്ടെസവ്ന്്ം
നാട്കളിശലക്്്മെങ്്്ന്്ത്ത
െയാനഅതിരത്്ികളകരേന
മായിഅെച്്ിെണടമന്്്സംസ്്ാ
നങ്്ശോട്ശകശദ്്്സരക്്ാര.രാ
ജയ്ത്്്പലയിെത്്്ംഇത്്രം
ക്ട്്പലായനങ്്ളം്അതിന്ള്്
ശേ്മങ്്ളം്നെക്്്ന്്സാഹചരയ്
ത്്ിലാണിത.് ഇങ്്ടനശോ
ക്്്ഡൗണമാനദണ്്ങ്്ളലം
ഘിക്്്ന്്വരക്്്14ദിവസട്ത്
ടയങ്്ിലം്കവ്ാറവ്്്നഏരടപ്്
ട്ത്്ണടമന്്്ംശകശദ്്്ംനിരശദ
േിച്്്.ചീഫ്ടസശക്ട്്റിമാരം്ഡി
ജിപിമാര്മായ്ള്്വിഡിശോ
ശൊണഫറനസിലാണ്കയ്ാബി
നറ്്്ടസശക്ട്്റിരാജീവ്ഗൗബ
യം്ആഭയ്ന്്രടസശക്ട്്റിഅജ

യ്ഭല്്യം്സംസ്്ാനങ്്ശോട്ഇ
ക്്ാരയ്ംആവേയ്ടപ്്ട്്ത.്
നഗരങ്്ളിലം്വഹശവകളി

ലം്ജനങ്്ളവലിയശൊതില
ഇറങ്്്ന്്സാഹചരയ്ംഒഴിവാ
ക്്ണം.സംസ്്ാന,ജില്്ാഅതി
രത്്ികളകെന്്്ള്്യാശത്കള
കരേനമായിതെയണടമന്്്നി
രശദേമ്ള്്താണ.്ജില്്ാമജി
സശ്ശ്െറ്്്മാരക്്്ംഎസപ്ിമാര
ക്്്ംഇക്്ാരയ്ത്്ിലഉത്്രവാ
ദിത്്മ്ണ്്്.ശോക്്്ഡൗണഫല
ശപ്ദമാകാനഅത്പാലിക്്ടപ്്െ
ണം.അശതസമയം,ചരക്്്നീ
ക്്ത്്ിന്തെസംസ്ഷ്്ിക്്ര്
ടതന്്്ംനിരശദേം.
ക്െിശയറ്്ടൊഴിലാളികളക്്

െക്്ംപാവടപ്്ട്്എല്്ാവരക്്്ംഭ
ക്്ണവം്താമസവം്സംസ്്ാ

നങ്്ളഉറപ്്്വര്ത്്ണം.ടൊ
ഴിലാളികള്ടെേമ്്ളംടവട്്ിക്്്
റയക്്്ാടതസമയത്്ിന്കിട്്്
ന്്്എന്്്റപ്്ാക്്ണം.വീട്്്വാെ
കശോദിക്്ര്ത.്ടൊഴിലാളിക
ശോടം്വിദയ്ാരഥികശോടം്വീ
ടൊഴിഞ്്്ശോകാനആവേയ്
ടപ്്ട്ന്്വരടക്്തിശരനെപെി
ടയട്ക്്ണം.ശോക്്്ഡൗണശപ്
ഖയ്ാപിച്്ശേഷമ്ള്്സ്്ിതിഗതി
കള24മണിക്്്റം്നിരീക്്ിച്്്
വര്ന്്്ണ്്്.കാരയ്ങ്്ളഏടറ
ക്്്ടറത്പത്ികരമാണ-്ശകശദ്്്
സരക്്ാരവയ്ക്്മാക്്ി.
കഴിഞ്്ദിവസങ്്ളിലരാജയ്

ത്്ിട്്്വിവിധഭാഗങ്്ളിലക്
െിശയറ്്ടൊഴിലാളികളഅവര
താമസിക്്്ന്്വീട്കളിലനിന്്്
ഇറക്്ിവിെടപ്്ട്കയം്സവ്യംഇ

റങ്്ിടതര്വ്കളിടലത്്്കയം്
ടചയത്ിര്ന്്്.ഡലഹിയിലനി
ന്്്ആയിരങ്്ളാണ്ഉത്്രശപ്ശദ
േിശലക്്്ംബിഹാറിശലക്്്മായി
ഇറങ്്ിത്്ിരിച്്ത.്വകയിലപ
ണമില്്,ഭക്്ണമില്്ത്െങ്്ിഇ
ശപ്്ളനിലക്്്ന്്സ്്ലങ്്ളി
ലജീവിക്്ാനാവാത്്കാരണ
ങ്്ളപലത.്
ന്റ്കണക്്ിന്കിശോമീറ്്റ്

കളഅകടലയ്ള്്സവ്ന്്ംവീട്
കളിലഎത്്ാനകാലനെയായി
യാശത്തിരിച്്വരനിരവധിയാ
ണ.്ഇവര്ടെശല്്േങ്്ളകണ്്്
ചിലസംസ്്ാനങ്്ളഗതാഗത,
താമസ,ഭക്്ണസൗകരയ്ങ്്ള
ഒര്ക്്ി.
ഡലഹിയിലനിന്്്ംബിഹാ

റിലനിന്്്മായിയ്പിയിശലക്്്

തിരിച്്്അതിരത്്ികളിലക്ട്
ങ്്ിയവടരനാട്്ിടലത്്ിക്്ാന
1500ബസ്കളാണ്ശോഗിആ
ദിതയ്നാഥ്സരക്്ാരഏരപ്്ാൊ
ക്്ിയത.്ശോയഡ്,ഗാസിയാബാ
ദ,്ബ്ലദ്്്േഹര,അലിഗഡ്ത്െ
ങ്്ിയസ്്ലങ്്ളിലനിന്്്ഈ
ബസ്കളക്െിശയറ്്ടൊഴിലാ
ളികടളസവ്ന്്ംനാട്്ിലടൊണ്്്
വന്്്.
ഇന്്ടലയം്ഡലഹിയിലനി

ന്്്നിരവധിശപരയ്പിലക്്്യ
മാക്്ിഇറങ്്ിയിര്ന്്്.പശക്,്
ഇവരബസ്ശറ്്്്ഷനിലതമ്്െി
ക്്്ന്്ത്ടോലീസ്ബാരിശക്്ഡ്
ടകട്്ിതെഞ്്്.ടറയിലശവശെ്ാ
ക്്ില്ടെനെക്്ാനശേ്മിക്്്ന്്
വടരയം്ടോലീസ്പിന്്ിരിപ്്ി
ച്്്.വവദയ്്തി,ക്െിടവള്്ംക

ണക്്ന്കളശോലം്ഡലഹി
സരക്്ാരവിശഛ്്ദിച്്്ടവന്്്ംജീ
വിക്്ാനശവണ്്ടൊന്്്ംകിട്്്
ന്്ിടല്്ന്്്മാണ്ഇവര്ടെപരാ
തി.എന്്ാല,ക്െിശയറ്്ടൊഴി
ലാളികളക്്്എല്്ാവിധസൗക
രയ്ങ്്ളം്ടചയത്്ടൊട്ക്്്ടമ
ന്്്മ്ഖയ്മശന്്്ിഅരവിദ്്്ടകജരി
വാളഉറപ്്്നലകി.
ക്െിശയറ്്ട്ത്ഴിലാളികള്ടെ

പലായനത്്ിടനതിശരമഹാരാ
ശഷ്്്സരക്്ാരം്രംഗത്്്വന്്ിട്്്
ണ്്്.
കരണാെകയിശലക്്്ക്െിശയറ്്

ടൊഴിലാളിക്ടം്ബങ്്ളിലടപ്്
ട്്60ശപടരകെത്്്കയായിര്
ന്്കടണ്്യന്രശെ്ക്്്ംടെംശോ
യം്ഇന്്ടലപ്ലരടച്്മ്വബ
യിലടോലീസ്പിെിക്െി.

302020മാർ്്ച്്്

തിങ്്ൾ
1195മീനം17

സവ്ർണം
ഗര്ാം -3,830
പവൻ -30,640

1000കടനൂ്ൂപോഗബാധിതർ,27മരണം
നയ്്ഡലഹി:രാജയ്ത്്്ഇന്്ടല106
ശപരക്്്ക്െിടൊവിഡ്19സ്്ിരീക
രിച്്ശൊടെആടകശോഗബാധിതര്
ടെഎണ്്ം1024ആയിഉയരന്്്.27
ശപരമരിച്്്.മഹാരാഷ്ശെ്യം്ശകരളവ്
മാണ്ശോഗബാധിതര്ടെപട്്ികയില
മ്ന്്ില.മഹാരാഷ്ശെ്യിലഏഴ്ശപര
ക്്്ക്െിശോഗംസ്്ിരീകരിച്്്.ഇവി
ടെ203ശപരാണ്ചികിത്്യില്ള്്ത.്
ശകരളത്്ില181ശപരചികിത്്യില്
ണ്്്.മ്ന്്ാംസ്്ാനത്്്ള്്കരണാെ
കയില83ശപരക്്്വവറസ്ബാധ

സ്്ിരീകരിച്്്.
ശോകടോട്്ാടകമരണസംഖയ്

31,412ആയിഉയരന്്്.ഇവരിലമ്
ന്്ിലരണ്്്ംയ്ശോപയ്നരാജയ്ങ്്ളി
ല.183രാജയ്ങ്്ളിലായി6,67,090ശപ
രക്്ാണ്ഇശതവടരശോഗംസ്്ിരീക
രിച്്ത.്ഇവരില1,34,700ശപരക്്്ശോ
ഗംശഭദമായി.
ഇറ്്ലിയിലമരണം10023ആയി.

92,384ശപരചികിത്്യില്ണ്്്.സട്പ
യന്-6,528,ഇറാന-2,640,ശഫ്ാന
സ-്2,314,യ്എസ-്2,191എന്്ിങ്്

ടനയാണ്മരണസംഖയ്.മഹാമാരി
യ്ടെശപ്ഭവശകശദ്്്മായവചനയില
3295ശപരാണ്മരിച്്ത.്യ്എസില
1.24ലക്്ംശപരചികിത്്യില്ണ്്്.
അതിനിടെ,വവറസ്ബാധടയയം്

സാമ്്ത്്ികശപ്തിസന്്ിടയയം്എ
ങ്്ടനശനരിട്ടമന്്സമ്്രദത്്ില
ജരമനിയിടലടഹടസ്്സംസ്്ാന
ടത്്ധനമശന്്്ിജീവടോട്ക്്ി.ശൊ
മസ്ടഷഫറിടന(54)യാണ്ടറയ്ല
ശവപാളത്്ിനരികിലമരിച്്നിലയി
ലകടണ്്ത്്ിയത.്ജരമനിയ്ടെസാ

മ്്ത്്ികതലസ്്ാനംശഫ്ാങ്്്ഫരട്്്ഉ
ളടപ്്ട്ന്്സംസ്്ാനമാണ്ടഹടസ്.്
10വരഷമായിഇവിെടത്്ധനമശന്്്ി
യായിര്ന്്ടഷഫരദിവസങ്്ളായി
വിശേ്മമില്്ാടതഓഫിസിലശോലിയി
ലായിര്ന്്്.
അട്ത്്കാലത്്ായിവലിയസമ്്ര

ദത്്ിലായിര്ടന്്ന്്്ംടഹടസ്്ശപ്ധാ
നമശന്്്ിശോളക്്രബൗഫര.ചാനസ
ലരഏഞജ്ലടമരക്്ലിട്്്വിേവ്
സത്നായിര്ന്്്ടഷഫര.ഭാരയ്യം്ര
ണ്്്മക്്ള്മ്ണ്്്.

കോേചൊട്്ാചേെെണം31,412ജർെൻസംസ്്ാനചത്്ധനെനത്്്ിജീവചൊട്ക്്ി
സംസൂൂാനതൂ്ൂ20പരർൂൂകൂ്ൂ
കൂടികൊവിഡൂ

തിര്വനന്്പ്രം:ഇന്്ടല
ശകരളത്്ില്്20ശപര്്ക്്്
ടൊവിഡ്19ശോഗബാധ
സ്്ിരീകരിച്്തായിആശോഗയ്
വക്പ്്്മശന്്്ിടക.ടക.വേല
ജഅറിയിച്്്.കണ്്്ര്്ജില്്യി
ല്്നിന്്്എട്്്ശപര്്ക്്്ംകാ
സരശോഡ്ജില്്യില്്നിന്്്
ഏഴ്ശപര്്ക്്്ംതിര്വനന്്പ്
രം,എറണാക്ളം,ത്ശ്ര്്,
പാലക്്ാട,്മലപ്്്റംജില്്കളി
ല്്നിന്്്ംഓശോര്ത്്
ര്്ക്്്ം.ഇവരില്്18ശപര്്വി

ശദേത്്്നിന്്്എത്്ിയവരാ
ണ.്രണ്്്ശപര്്ക്്്സമ്്ര്്ക്്
ത്്ില്ടെയാണ്ശോഗംബാ
ധിച്്ത.്
തിര്വനന്്പ്രംജില്്യില്്

ശോഗംസ്്ിരീകരിച്്യാള്്ടമ
ഡിക്്ല്്ശൊടളജ്ഐടൊ
ശലഷന്്ഐസിയ്വില്്ചികി
ത്്യിലാണ.്എറണാക്ളം
ജില്്യിടലഒര്ആശോഗയ്ശപ്
വര്്ത്്കനം്ശോഗംസ്്ിരീ
കരിച്്്.പത്്നംതിട്്ജില്്യി
ലചികിത്്യിലായിര്ന്്നാ

ല്ശപര്ടെപരിശോധനാഫ
ലംടനഗറ്്ീവ്ആയിട്്്ണ്്്.
ശകരളത്്ില്്202ശപര്്ക്്ാ

ണ്ഇത്വടരശോഗബാധ
സ്്ിരീകരിച്്ത.്നിലവില്്181
ശപരാണ്സംസ്്ാനടത്്വി
വിധആശ്പശത്ികളില്്ചികി
ത്്യില്ള്്ത.്വിവിധജില്്ക
ളിലായി1,41,211ശപര്്നിരീ
ക്്ണത്്ിലാണ.്ഇവരില്്
1,40,618ശപര്്വീട്കളിലം്
593ശപര്്ആശ്പശത്ികളിലം്
നിരീക്്ണത്്ിലാണ.്

നിരീകൂൂണതൂൂിൽഇരൂനൂൂയാൾൂൂമരിചൂൂൂ
കണ്്്ര്്:കണ്്ാെിപ്്റമ്്ില്്ടൊവിഡ്19നിരീ
ക്്ണത്്ില്ണ്്ായിര്ന്്യാള്്മരിച്്്.ശചശല
രിഅബ്്്ല്്ഖാദരആണ്മരിച്്ത.്ഹ്ദയ
സംബന്്മായഅസ്ഖമ്ണ്്ായിര്ന്്ഇശദ്്
ഹംഈമാസം21നാണ്ദ്ബായില്്നിന്്്
എത്്ിയത.്ടൊവിഡ്പരിശോധനാഫലം
ലഭിച്്ശേഷംമാശത്ശമമ്തശദഹംവിട്്്ന
ല്്ക.്
ദ്ബായില്്നിന്്്എത്്ിയശപ്്ള്്തടന്്

അബ്്്ല്്ഖാദരവീട്്ില്്നിരീക്്ണത്്ിലായി
ര്ന്്്.തനിച്്്മടറ്്ര്വീട്്ിശലക്്്താമസംമാ
റി.ഭക്്ണംവീെിന്പ്റത്്്വയക്്്ാനാണ്
ക്ടം്ബശത്്ട്ആവേയ്ടപ്്ട്്ത.്ഇന്്ടലവ
ച്്ഭക്്ണംഎട്ക്്ാതിര്ന്്ശൊടെബന്്്
ക്്ള്്കയറിശോക്്ിയശപ്്ഴാണ്മരിച്്നില
യില്്കണ്്ത.്അബ്്്ല്്ഖാദറിശോഅശദ്്ഹ
വ്മായിഇെപഴകിയവര്്ശക്്ഇത്വടരടൊ
വിഡ്സ്്ിരീകരിച്്ിട്്ില്്.

ആരോഗയ്പര്വര്്ത്്കനം്രോഗം
1,41,211രരര്്നിരീക്്ണത്്ില്്

ലോക്്്പൊളിച്്്ആയിരങ്്ൾ
സവ്ന്്ംലേഖകർ
ശൊട്്യം/ചങ്്നാശേരി:ടൊ
വിഡ്19മ്നകര്തലശോ
ക്്്ഡൗണ്്ഉത്്രവ്ലംഘി
ച്്്ചങ്്നാശേരിപായിപ്്ാട്്്
നാലായിരശ്ത്ളംഇതരസം
സ്്ാനടൊഴിലാളികള്്ടത
ര്വിലിറങ്്ി.നാട്്ിശലക്്്മെ
ങ്്ാനസൗകരയ്ംഒര്ക്്ിന
ല്്കണടമന്്ാവേയ്ടപ്്ട്്ാണ്
പായിപ്്ാട്കവലയില്്ശൊട്്
യം,പത്്നംതിട്്ജില്്കളിലാ
യികഴിയ്ന്്ഇതരസംസ്്ാ
നക്്ാരഅശപ്തീക്്ിതമായി
സംഘെിച്്ത.്
ഇന്്ടലരാവിടല10മണി

ശോടെയാണ്സംഭവങ്്
ള്്ക്്്ത്െക്്ം.ത്ട്ക്െി
ത്്ാനംസിഐസാജ്വര്്ഗീ
സിട്്്ശനത്തവ്ത്്ിടലത്്ി
യടോലീസ്സംഘംഇവടര
പിരിച്്്വിൊന്്ശേ്മിടച്്ങ്്ി
ലം്ക്ട്്ാക്്ാനതയാറായില്്.
ഇതിനിടെഅവര്ടെഎണ്്
വം്ശപ്തിശഷധവം്നിയശന്്്ാ
ണാതീതമായി.അശൊടെ
ടോലീസ്വമക്്ില്ടെഹി
ദ്്ി,ബംഗാളി,ആസമീസ്ഭാ
ഷകളില്ടെസംസാരിച്്്.
തഹസില്്ദാര്ടെശനത്തവ്

ത്്ില്്ഉശദ്യാഗസ്്രം്ജന
ശപ്തിനിധികളം്വിവിധസം
ഘെനാശനതാക്്ളം്ശപ്തി
ശഷധക്്ാശോട്സംസാരിച്്്
ടവങ്്ിലം്സ്്ിതിവഷളായി.
അശൊടെചങ്്നാശേരിഡി
വവഎസപ്ിഎസ.്സ്ശരഷ്
ക്മാറിട്്്ശനത്തവ്ത്്ില്്
വന്്ടോലീസ്സന്്ാഹംനി
രന്്്.ത്െര്്ന്്്ശൊട്്യംജി
ല്്ാകലകറ്്്രപി.ടക.സ്ധീ
ര്്ബാബ,്ജില്്ാടോലീസ്ശമ
ധാവിജി.ജയശദവ,്പത്്നം
തിട്്ജില്്ാകലകറ്്്രപി.ബി.
ന്ഹ,്മാതയ്്െി.ശൊമസ്എം
എല്്എത്െങ്്ിയവരം്പിരി
ഞ്്്ശോകാന്്ആവേയ്ടപ്്ട്്്
ടവങ്്ിലം്ഇവര്്തയാറായി
ല്്.
സമരക്്ാര്്ശോഡില്്ക്

ത്്ിയിരിക്്ാന്്ശേ്മിച്്ശൊ
ടെതഹസില്്ദാര്്ജിന്പ്
ന്്്സ്കാരയ്ങ്്ള്്ഇവടരപ
റഞ്്്ശോധയ്ടപ്്ട്ത്്ി.നാ
ട്്ിശലക്്്ശോക്ന്്തിന്ള്്
ശക്മീകരണംഇശപ്്ള്്നെ
ത്്ാന്്കഴിയിടല്്ന്്്ംകമ്്്യ്
ണിറ്്ികിച്്ന്കളില്്തയ്്ാറാ
ക്്്ന്്ഭക്്ണംശവണ്്ാത്്
വര്്ക്്്സവ്യംഭക്്ണംപാ
കംടചയ്്്ന്്തിന്ള്്അവ
േയ്സാധനങ്്ള്്എത്്ിച്്്
നല്്ക്ടമന്്്ംതഹസില്്ദാ
ര്്അറിയിച്്്.ഇതിനിടെഒര്
വിഭാഗംക്ക്്ിവിളിക്്്ക
യം്ഉശദ്യാഗസ്്ടരവകശയ
റ്്ംടചയ്്്ന്്തിശലക്്്ംകെ
ന്്ശൊടെടോലീസ്ടചറിയ
ശൊതില്്ബലംശപ്ശോഗിച്്്.
ഇതിനിടെചാശ്ഞ്െിഭാഗ
ശത്്ക്്്നീങ്്ിയന്ശോളം
ശപരടോലീസിന്ശനടരത
ട്്ിക്്യറി.അശൊടെലാത്്ി
ച്്ാരജ്നെത്്ിഎല്്ാവടര
യം്പിരിച്്യച്്്.
ത്െര്്ന്്്മശന്്്ിപി.തിശോ

ത്്മന്്പായിപ്്ാടട്്ത്്ിമ്തി
ര്്ന്്ഉശദ്യാഗസ്്ര്മായിച
ര്്ച്്നെത്്ി.ത്െര്്ന്്്ചങ്്
നാശേരിെിബിയില്്മശന്്്ിയ്
ടെശനത്തവ്ത്്ില്്ശോഗം
ശചരന്്്.
അശപ്തീക്്ിതസംഘംശച

രലിന്പിന്്ില്്ഗ്ഢാശോച
നയം്വാട്സ്ആപ്സശദ്്േം
ശപ്ചരിപ്്ിക്്ല്മ്ടണ്്ന്്ആ
ശോപണംഉയര്്ന്്സാഹച
രയ്ത്്ില്്ഇത്സംബന്്ിച്്്
അശന്വഷണംനെത്്ാനജി
ല്്ാടോലീസ്ശമധാവിടയ
ശോഗംച്മതലടപ്്ട്ത്്ി.മ്
നമശന്്്ിതിര്വഞ്്്ര്്രാധാ
ക്ഷണ്ന്്എംഎല്്എ,മധയ്
ശമഖലാഡിഐജികാളിരാജ്
മശഹഷ്ക്മാര്്സിപിഎംജി
ല്്ാടസശക്ട്്റിവി.എന്്വാസ
വന്്,ഡിസിസിശപ്സിഡ്്്്
ശോഷിഫിലിപ്്്,മറ്്്ശനതാ
ക്്ളജനശപ്തിനിധികളത്െ
ങ്്ിയവരസംബന്്ിച്്്.

തങ്്ളെനാട്്ിലേക്്്മടക്്ിവിടണളമന്്ാവശയ്ളപ്്ട്്്ആയിരക്്ണക്്ിന്ഇതരസംസ്്ാനളൊഴിോെികൾചങ്്നാലശരിപായിപ്്ാട്ജംക്ഷനിൽപപ്തിലഷധവ്മായിഒത്്്ക്ടിയലപ്്ൾ.
സ്ലരഷ്മാമ്്്ട്

വീട്്ിലിരിക്്ാനപറഞ്്തിലക്്മിക്്്ക:ശോദി
നയ്്ഡലഹി:ടൊശോണയക്്്്
എതിടരശോരാൊനമടറ്്ര്
വഴിയം്ഇല്്ാത്്ത്ടൊണ്്ാ
ണ്എല്്ാവരം്ദിവസംവീട്്ിലി
രിക്്ാനപറഞ്്ടതന്്്ംഅ
തിന്തശ്ന്ട്ക്്മിക്്ണടമ
ന്്്ം മന കി ബാത്്് ശറഡി
ശോശപ്ഭാഷണത്്ിലജനങ്്
ശോട് ശപ്ധാനമശന്്്ി നശരശദ്്്
ശോദി.
നിങ്്ള്്ക്്് അശനകം ബ്

ദ്്ിമ്ട്്്കള്്ഉണ്്ാക്്്ന്്തീര്
മാനങ്്ള്് എട്ശക്്ണ്്തായി

വന്്ിട്്്ണ്്്,വിശേഷിച്്്ം ദരി
ശദ്രായവരക്്്.വീട്്ില്്അെച്്ി
രിക്്ാന്്പറഞ്്തിട്്്ശപരി
ല്് ഒര്പാട്ശപരക്്്അനിഷ്്
വം് ഉണ്്ായിക്്ാണണം. പ
ശക്,് ശവടറ വഴിയില്്. ടൊ
ശോണയ്ടക്്തിടരയ്ള്്ശോ
രാട്്ം ജീവിതത്്ിനം് മരണ
ത്്ിന്മിെയ്ക്്്ള്് ശോരാട്്
മാണ.്ഇതില്്ജയിശക്്ണ്്ത്
ണ്്്.അത്ടൊണ്്്കട്ത്്നെ
പെിആവേയ്മായിര്ന്്്.ശോ
ഗശ്ത്ടം്അതിട്്്വയ്ാപന

ശ്ത്ടം്ത്െക്്ത്്ിശല ശോ
രാശെണ്്താണ.്പിന്്ീട്ശോഗം
നേിപ്്ിക്്്കഎന്്ത്അസാ
ധയ്മാകം്,അശപ്്ള്്ചികിത്്
യം്ശപ്യാസമാകം്.
ചിലര്്കര്ത്ന്്ത്ശോ

കഡ്ൗണ്്പാലിക്്്ന്്ത്വ
ഴിഅവര്്മറ്്ാര്്ശ്ക്ഉപകാ
രംടചയ്്്കയാടണന്്ാണ.്
ഈധാരണേരിയല്്.ശോ
കഡ്ൗണ്്സവ്ന്്ംരക്്യക്്്ാ
ണ.്സവ്യംകാക്്ണം,ക്ടം്
ബടത്്യം്കാക്്ണം.ശോ
കഡ്ൗണ്്ലംഘിച്്ാല്്വവറ
സില്്നിന്്്രക്്ടപ്്ട്കശപ്

യാസമാകം്.ശോകടമങ്്്ം
പലരക്്്ംഈടതറ്്ിദ്്ാരണ
യ്ണ്്ായിര്ന്്്.ഇന്്്അവ
ടരല്്ാംപശ്്ാത്്പിക്്്കയാ
ണ.്ഏടറടവല്്്വിളിനിറ
ഞ്്യ്ദ്്മാണ്നയിക്്്ന്്
ത.്
അത്ടൊണ്്്ഈഅവസ

രത്്ില്്എട്ക്്്ന്്തീര്മാ
നങ്്ളം്ശോകചരിശത്ത്്ില്്
ഒരിക്്ലം്കണ്്ിട്്ില്്ാത്്തം്
ശകട്്ിട്്ില്്ാത്്ത്മായിരിക്്്ം.
ഈയ്ദ്്ംജയിശച്്മതിയാ
ക.്തീര്്ച്്യായം്അതിലജ
യിക്്്ടമന്്്ംശോദി.

ഗൂഢശകൂൂികൾപരൂവർതൂൂിചൂൂതായിസൂചന:മൂഖയൂമപതൂൂൂി
ചങ്്നാശേരിപായിപ്്ാട്്്
ക്ട്്ശത്്ടെഇതരസംസ്്ാ
നക്്ാര്്ടതര്വിലിറങ്്ിയ
തിന്പിന്്ില്്സമ്ഹത്്ി

ല്്അസവ്സ്്തസ്ഷ്്ിക്്ാന്്ശേ്മിക്്്ന്്ചില
േക്്ികള്ണ്്്എന്്സ്ചനയ്ണ്്്.അത്്രം
ഗ്ഢാശോചനനെത്്ിയവടരഅശന്വഷണ
ത്്ില്ടെപ്റത്്്ടൊണ്്്വരം്.

ടൊഴിലാളികള്്ടക്്ന്്ല്്ആര്്ക്്്ംസഞ്്രി
ക്്ാന്്ഇശപ്്ള്്അന്വാദമില്്.നിന്്ിെത്്്ത
ടന്്നില്്ക്്്ക.സവ്ന്്ംനാട്കളിശലക്്്തിരി
ച്്്ശോവ്കഎന്്അവര്ടെആവേയ്ംഅംഗീ
കരിക്്ാന്്നിര്്വാഹമില്്.അടതല്്ാവര്്ക്്്ം
അറിയാം.എന്്ിട്്്ംഅവര്്ക്്ിെയില്്നാട്്ിശല
ക്്്ശോകാടമന്്വയ്ാശോഹംഉണര്്ത്്ിയവടര
യം്അതിന്തക്ന്്സശദ്്േങ്്ള്്അയച്്വ

ടരയം്ശപ്ചാരണംനെത്്ിയവടരയം്തിരിച്്റി
ശയണ്്ത്ണ്്്.അവര്്ക്്ിെയില്്ടതറ്്ിദ്്ാരണപ
രത്്ിഇളക്്ിവിൊന്്നെന്്ശേ്മംഈനാെിടന
തിരായനീക്്മാണ.്
പായിപ്്ാട്സംഭവംസമ്ഹത്്ില്്ര്ക്്മായ

ശപ്തികരണംസ്ഷ്്ിച്്ിട്്്ണ്്്.ോരീരികഅകലം
പാലിക്്ാടതക്ട്്ശത്്ടെടതര്വിലിറങ്്ിയ
ത്ടൊശോണശപ്തിശോധത്്ിട്്്അെിസ്്ാന

സവ്ഭാവത്്ിന്തടന്്വി
ര്ദ്്മാണ്എന്്്ജനങ്്
ളാടകകര്ത്കയാണ.്
മികച്്ശോഗശപ്തിശോധ

ശപ്വര്്ത്്നംനെത്്്ന്്
നാെിന്ഇത്അംഗീകരി
ക്്ാനാവില്്.ഇത്്രംസംഭവങ്്ള്്ആവര്്ത്്ി
ക്്ാതിരിക്്ാന്്േക്്മായനിലപാടെട്ക്്്ം.‘‘

ഈയ്ദ്്ത്്ിൽഇന്്്യജയിക്്ണം

ഇതരസംസ്്ാനകൊഴിലാളികൾ
പര്തികഷധവ്ൊയി
ചതര്വിൽ

ചങ്്നാരേരിരായിപ്്ാട്്്
സംഘർഷം,
ലാത്്ിച്്ാർജ്

നാട്കളിൽരോകാൻ
സൗേെയ്ചൊര്ക്്ണചെന്്്
ആവശയ്ം

അപര്തീക്്ിതകതര്വ്സമരം
അധിക്തചെ
ചെട്്ിച്്്

സമരത്്ിനിറങ്്ിയവർകക്്തിരര
കേസ്ചാർജ്
ചചയത്്
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ഹോംലാൻഡ്2 KKD2020 മാരചൂൂ്30തിങൂൂള

വൈറസ് ഗപ്തിതോധ ഗപ്ൈരത്്നത്്ിച്്് ഭാരമായി തോഴിത്കട്് ബീച്്് ഫയര തറ്്്്ഷനിചല ഉതയ്ോരസ്്ര തോഴിത്കട്് നടക്്ാവ് മത്്്യമാരക്്റ്്്ം പരിസരവം്
അണൈ്ിമക്്്മാക്്്ന്്്

ഇതരസംസ്്ാനങ്്ളിറലമലയാളികള്റടകാരയ്ത്്ില
സരക്്ാരമര്ദ്്ിക്്ണം:മേ്വാസിലീഗ്
ലതഞൂൂിപൂൂേം: ഇതരസംസൂൂാ
ന മേയാളികളൂതടകാരൂയതൂൂി
ല സരകൂൂാര മൂശദൂൂികൂൂണതമ
നൂൂ് മൂപവാസി േീഗൂ. തോഴിേി
നൂംകചൂൂവടആവശൂയങൂൂളകൂൂാ
യിതമിഴൂനാടൂൂആമൂനൂൂ,മഹാരാ
മൂഷൂൂ, കരണാടക അടകൂൂമൂളൂൂ
സംസൂൂാനങൂൂളിലഒറൂൂതൂപൂടൂൂ്ക
ഴിയൂനൂൂമേയാളികളൂതടജീവി
തം ദൂസൂൂഹമായി വരൂനൂൂൂണൂൂ്.
ലകരളം തചയൂൂൂനൂൂതൂ ലൊതേ
ആവശൂയമായഭകൂൂണലോമറൂൂൂ
സൂരകൂൂാ സംവിധാനങൂൂലോ
ആലോഗൂയലസവനലോഇതൂൂര
കൂൂാരകൂൂ്േഭികൂൂൂനൂൂിലൂൂഅവിടൂ
തൂതൂസരകൂൂാരൂകളസൂവലദശി

കളകൂൂൂ മാമൂതമാണൂ തസവന
ങൂൂളനടതൂൂൂനൂൂതൂ.നിലൂതോപ
ലോഗസാധനങൂൂളൂതടേഭൂയത
കൂറഞൂൂൂ വരൂനൂൂൂണൂൂ്. ഇലൂപൂ
ളമേയാളിസംഘടകളൂതടഇട
തപടലമാമൂതമാണൂകാരൂയമായി
ടൂൂൂളൂൂതൂഅതിരതൂൂികളഅടചൂൂ
തിനാല നാടൂൂിതേകൂൂ് മടങൂൂാ
നൂംസാധൂയമലൂൂ.
ലകരളതൂൂിനൂ പൂറതൂൂ് കഴി

യൂനൂൂമേയാളിതോഴിോളിക
ള,സൂവയംതോഴില തചയൂൂൂനൂൂ
വരവിദൂയാരതൂൂികള,കൂടൂംബ
ങൂൂള എനൂൂിവരകൂൂ് സൂരകൂൂ
യൂംഭകൂൂണസൗകരയൂങൂൂളൂംേ
ഭികൂൂൂനൂൂതിനൂസംസൂൂാനമൂഖയൂ

മമൂനൂൂി മാലോടൂഇടതപടലനട
തൂൂണതമനൂൂ് മൂപവാസി േീഗൂ
സംസൂൂാനമപൂസിഡൂൂൂ്ഹനീഫ
മൂനൂൂിയൂരആവശൂയതപടൂൂൂ..അ
വരകൂൂ്നമൂൂൂതടസരകൂൂാരിതൂൂൂ
കീഴിലതചയൂൂാവൂനൂൂസഹായ
ങൂൂളൂം മറൂൂൂം തചയൂൂണതമനൂൂൂം
തകരളതൂൂിനൂപൂറതൂൂ്താമസി
നൂൂവരൂം വിവിധ ഇടങൂൂളില
കൂടൂങൂൂികൂൂിടകൂൂൂനൂൂവരൂതടവി
ഷയങൂൂള പരിഹരികൂൂൂനൂൂതി
നൂംഇടതപടൂനൂൂതിനൂംലവണൂൂി
മൂപലൂതയകംസമിതിതയചൂമതേ
തൂപൂടൂതൂൂണതമനൂൂൂം മൂഖൂയമ
മൂനൂൂികൂൂയചൂൂ നിലവദനതൂൂില
ആവശൂയതൂപൂടൂൂൂ.

ലോഴിലൂകൂടൂ :ലോവിഡൂ19നിയമൂനൂൂി
കൂൂൂനൂൂതിനൂനഗരങൂൂളിലൂംടൗണൂകളി
ലൂംകൂടൂതോളൂകളഎതൂൂാതിരികൂൂാ
നഅധികൂതര മൂശമികൂൂൂലൂപൂഴൂം തമ
ഡികൂൂലലോപൂൂൂകളിലകചൂൂവടംകൂടൂ
നൂൂൂ.തമഡികൂൂലലോപൂൂൂകളിലഎതൂൂൂ
നൂൂവരവേിയലോതിോണൂമരൂനൂൂൂക
ളവാങൂൂികൂൂൂടൂൂൂനൂൂത.ൂഭാവിയിലകൂടൂത
ലനിയമൂനൂൂണങൂൂളവനൂൂാലമരൂനൂൂൂക
ളകിടൂൂാതാകൂലോഎനൂൂഭയമാണൂആ
ളൂകതളമരൂനൂൂൂകളവനലോതിലവാ
ങൂൂികൂൂൂടൂൂൂനൂൂതിനൂ ലൂമപരിപൂൂികൂൂൂനൂൂതത
നൂൂ്ഫാരമസി രംഗതൂൂ് മൂപവരതൂൂികൂൂൂ
നൂൂവരപറയൂനൂൂൂ.ലോവിഡൂ19പിടിവി

ടൂൂൂ ലൊയാല വീടിനൂ പൂറതൂൂിറങൂൂൂക
കൂടൂതലഅപകടകരമാകൂതമനൂൂഭയ
വൂംആളൂകതളവനലോതിലമരൂനൂൂ്
വാങൂൂികൂൂൂടൂൂാനലൂമപരിപൂൂികൂൂൂനൂൂൂ. അരി
യൂംപേവൂയഞൂജനങൂൂളൂംവാങൂൂൂനൂൂതൂ
ലൊതേമരൂനൂൂൂകളൂംവാങൂൂികൂൂൂടൂൂൂനൂൂ
മൂപവണതയാണൂകാണൂനൂൂതൂ. തിരകൂൂ്
മൂകമാതീതമാവൂലൂപൂളലൊകൂൂണൂകള
നലകൂകയാണൂ തമഡികൂൂല ലോപൂൂൂ
കാരതചയൂൂൂനൂൂതൂ.
അലതസമയംമരൂനൂൂൂകളഅവശൂയ

വസത്ൂആയതിനാലഇവയൂതടേഭയൂത
കൂൂ്ഒരൂകാേതൂൂൂംകൂറവൂവരിലൂ.ൂഇതറി
യാതതയാണൂപേരൂംമരൂനൂൂൂകളവേി

യലോതിലവാങൂൂികൂൂൂടൂൂൂനൂൂതൂ.സാധാ
രണഗതിയിലപതൂൂൂംപതിനഞൂൂൂംദി
വസലൂതൂകൂൂ് വാങൂൂൂനൂൂവര രണൂൂൂം മൂ
നൂൂൂംമാസലൂതൂകൂൂ് മരൂനൂൂ് ലവണംഎ
നൂൂാണൂ ഇലൂപൂള ആവശൂയതൂപൂടൂനൂൂതൂ.
മൂപലമഹം,തോളസ്ലൂമൊള,ഹൂലൂമോഗം,
നാഡീലോഗംഎനൂൂിവകൂൂൂളൂൂമരൂനൂൂൂക
ളാണൂകൂടൂതോയൂംതചേവാകൂനൂൂതൂ.
സൂൂിരമായിഇങൂൂതനആളൂകതളതൂൂാ
നതൂടങൂൂിയലോതടഅവരപറയൂനൂൂ
അളവിലമരൂനൂൂ്തോടൂകൂൂാനിതൂലൂനൂൂ്
തമഡികൂൂലലോപൂൂൂകാരകൂൂ്പറലയണൂൂി
വരൂനൂൂൂ.രണൂൂൂ മാസലൂതൂകൂൂ്ആവശൂയ
തൂപൂടൂനൂൂവരകൂൂ്ഒരൂമാസലൂതൂകൂൂ്നല

കിയൂം മറൂൂൂം താതൂകാേികമായി മൂപ
ശൂനംപരിഹരികൂൂൂകയാണിലൂപൂളതമ
ഡികൂൂലലോപൂൂൂകാര.
മരൂനൂൂിനൂകൂൂാമമൂണൂൂാകൂതമനൂൂനിേ

യിലേകൂൂ്കാരൂയങൂൂളനീങൂൂൂലോതയനൂൂ്
തമഡികൂൂലഷാപൂൂൂകാരകൂൂ്ആശങൂൂയൂ
ണൂൂ്.അലതസമയംതോതൂൂകചൂൂവടകൂൂാ
രിലനിനൂൂൂംതമഡികൂൂലലോപൂൂൂകാര
കൂൂ്ആവശയൂതൂൂിനൂമരൂനൂൂ്കിടൂൂാതൂൂസാ
ഹചരൂയവൂംനിേനിലകൂൂൂനൂൂൂ.ഡിമാൂൂൂ്
കൂടിയതിനാോണൂ ഇതതനൂൂാണറിയൂ
നൂൂതൂ.പണംമൂനകൂറായിനലകണതമ
നൂൂ് പേലൂപൂഴൂം തോതൂൂകചൂൂവടകൂൂാര
ആവശൂയതൂപൂടൂനൂൂൂണൂൂ്.

ലോക്ഡൗൺ:മര്ന്്്വാങ്്ിക്്്ട്്്ന്്
പര്വണതവർധിച്്്

ലതഞൂൂിപൂൂേം:ഇനൂൂൂയനഓയി
ല ലോരപൂൂലറഷന ലചളാരി
ലോടൂൂൂ ലിംഗൂ പൂൂാൂൂൂിതേ ടാങൂൂര
ലോറി തോഴിോളികള സര
കൂൂാരനിരലൂദൂശംേംഘികൂൂൂനൂൂ
തായൂആലൂകൂപം.ഐഒസിയി
ലേകൂൂ് അനൂയസംസൂൂാന നി
നൂൂൂ വരൂനൂൂ ടാങൂൂര ലോറി
വൂമഡവരമാരലോവിഡൂഭീതി
തയതൂടരനൂൂ്സരകൂൂാരനിരലൂദൂ
ശിചൂൂനിയമങൂൂളബാധകമതൂലൂ
നൂൂവിധതൂൂിോണൂതപരൂമാറൂൂം.
സരകൂൂാര നിരലൂദൂശ മൂപകാരം
നിശൂൂിതഅകേംപാേികൂൂൂക
ലോ,മാസ്കൂധരികൂൂൂകലോ 
തചയൂൂൂനൂൂിലൂൂ. മാമൂതമലൂൂ ഐഒ

സിഅധികതരഇതോനൂൂൂംക
ണൂൂിതൂലൂനൂൂ് നടികൂൂൂകയാതണ
നൂൂൂമാണൂആലോപണം.
പാചകവാതകവൂമായൂപൂൂാ

ൂൂൂിലേകൂൂ് വരൂനൂൂതൂം ലൊകൂ
നൂൂ വരൂമായ ടാങൂൂര ലോറി
തോഴിോളികളില ഭൂരിപകൂൂ
വൂംഅനൂയസംസൂൂാനകൂൂാരാ
ണൂ.ഐഒസിയിലബിലൂൂൂംബ
സതൂപൂടൂൂലരഖകളൂംലശഖരികൂൂൂ
നൂൂതൂഐഒസികൂൂ്മൂനവശമൂ
ളൂൂകണൂൂറിനൂസമീപംനിശൂൂിത
അകേംപാേികൂൂാതതകൂടൂൂമാ
യിനിലകൂൂൂനൂൂതായികണൂൂൂവ
രൂനൂൂൂ. മാമൂതമലൂൂ ലോറി പാര
കൂൂിംഗൂസൂൂേതൂൂൂംഇവരലോ

നൂൂിയതൂ ലൊതേസംഘംലച
രൂകയാണൂ.ലോവിഡൂ-19 ഇ
മതൂയധികംഭീതിജനകമായിടൂൂൂം
അനൂയസംസൂൂനടാങൂൂരതോഴി
ോളികതളനിരീകൂൂികൂൂൂനൂൂതി
ലോസരകൂൂാരനിരലൂദൂശംപാ
േികൂൂതൂപൂടൂനൂൂൂലൂടൂതയനൂൂ്ഉ
റപൂൂൂവരൂതൂൂാനകഴിയാതൂൂതൂ
വനആലൂകൂപതൂൂിനിടയാകൂൂി
യിടൂൂൂണൂൂ്.ഐഒസിജനകീയസ
മര സമിതി തചയരമാന പി 
എം മൂഹമൂൂദേിബാബൂഇതൂ
മായൂബഡതൂപൂടൂൂ്കഴിഞൂൂദിവ
സംഅധികൂതരകൂൂ്പരാതിന
ലകിയിടൂൂൂംനടപടിതയടൂതൂൂി
തൂലൂനൂൂ്ആലൂകൂപം.

സരക്്ാരനിരകേശങ്്ള
ലംഘിക്്്ന്്തായ്ആകക്്േം

ലോഴിലൂകൂടൂ :ലോവിഡൂ19മായിബനൂൂതൂപൂടൂൂ്
ലോഴിലകൂൂടൂജിലൂൂയിലൂൂഇനൂൂ്(മാരൂൂചൂൂ്29)ആതക
10762ലപരൂൂനിരീകൂൂണതൂൂിലൂളൂൂതായിജിലൂൂാ
തമഡികൂൂലൂൂഓഫീസരൂൂലോ.വി.ജയമൂശീഅറിയി
ചൂൂൂ.ഇതിലൂൂ 108ലപരൂൂപൂതൂതായിനിരീകൂൂണ
തൂൂിലൂൂവനൂൂവരാണൂ.തമഡികൂൂലൂൂലോതളജിലൂൂ
ചികിതൂൂയിലൂളൂൂ21ലപരാണൂആതകആശൂപ
മൂതിയിലൂൂനിരീകൂൂണതൂൂിലൂളൂൂതൂ.ജിലൂൂയിലൂൂഇ
നൂൂൂംപൂതിയലൊസിറൂൂീവൂലകസൂകളൂൂറിലൂപൂരൂൂടൂൂ്
തചയൂതിടൂൂിലൂൂ.
ഇനൂൂ്ഒരൂമൂസവസാപൂൂിളൂൂപരിലോധനയൂകൂൂ്

അയചൂൂിടൂൂൂണൂൂ്.ഇതൂവതരയായിആതക227എ
ണൂൂതൂൂിതൂൂൂപരിലോധനഫേംേഭിചൂൂതിലൂൂ218
എണൂൂംതനഗറൂൂീവാണൂ.ഒനൂൂപതൂലൊസിറൂൂീവൂലക
സൂകളിലൂൂആറൂലപരൂൂലോഴിലൂകൂടൂംമൂനൂൂ്ലപരൂൂ
ഇതരജിലൂൂകൂൂാരൂമാണൂ.ഇനി16ലപരൂതടപരി
ലോധനഫേംകൂടിേഭികൂൂാനൂൂബാകൂൂിയൂണൂൂ്.

റൊപോണമേ്തിപോധമേ്വര്്ത്്നങ്്ള്്
മാനസികസംഘരൂൂഷംകൂറയകൂൂൂൂനൂൂതിനായിജി
ലൂൂാമാനസികാലോഗൂയപദൂൂതിയൂതടകീഴിലൂൂതമ

ൂൂൂ ലൂൂ തഹലൂൂതൂൂ് തഹലൂൂപൂൂ് വേനിലൂതട 40 ലപ
രൂൂകൂൂ്ഇനൂൂ്(29/3)കൗണൂൂസേിംഗൂനലൂൂകി.കൂടാ
തതമാനസികസംഘരൂൂഷംേഘൂകരികൂൂൂനൂൂതി
തൂൂൂഭാഗമായി53ലപരൂൂലോണിലൂതടലസവനം
ലതടി.ലൊഷൂയലൂൂമീഡിയയിലൂൂകൂടിയൂളൂൂലോ
ധവലൂൂകൂൂരണംതൂടരൂൂനൂൂ്വരൂനൂൂൂ.തോലോണ
തയസംബനൂൂിചൂൂ ലൊസൂൂൂൂറൂകളൂംവീഡിലോക
ളൂംകീഴൂസൂൂാപനങൂൂളൂൂകൂൂ്അയചൂൂൂതോടൂതൂൂൂ.
വാടൂസാപൂൂിലൂതടയൂംഎനൂൂ.എചൂൂ്.എം,മാസ്മീഡി
യവിങൂലോഴിലൂകൂടൂതഫയൂസ്ബൂകൂൂ്ലപജിലൂ
തടയൂംതോലോണസലൂദൂശങൂൂളൂൂമൂപചരിപൂൂിചൂൂൂ.
ജിലൂൂയിലൂൂതയൂൂാറാകൂൂിയ ലൊസൂൂൂൂറൂകളൂംേഘൂ
ലേഖകളൂം കീഴൂസൂൂാപനങൂൂളിലേയൂകൂൂ് വിതര
ണതൂൂിനായിവകമാറി.
ആലോഗൂയവകൂപൂൂ്ഡയറകൂറൂൂരൂൂജിലൂൂയിതേക

ണൂൂലൂമടാളൂൂറൂമിതേജീവനകൂൂാരൂമായിനടതൂൂിയ
വീഡിലോലോണൂൂഫറനൂൂസിലൂൂജിലൂൂാസരൂൂതവേ
നൂൂസ്ഓഫീസരൂൂപതൂങൂടൂതൂൂൂ.ജിലൂൂാതമഡികൂൂലൂൂ
ഓഫീസരൂൂബീചൂൂ്ആശൂപമൂതിയിതേലോകൂറൂൂരൂൂമാ
രൂൂകൂൂൂംനഴൂസൂമാരൂൂകൂൂൂംവീഡിലോലോണൂൂഫറ
നൂൂസ് നടതൂൂൂകയൂം ലവണൂൂ നിരൂൂലൂദൂശങൂൂളൂൂ ന
ലൂൂകൂകയൂംതചയൂതൂ.

കോഴികക്ട്്10762കേര്്നിരീക്്ണത്്ില്്

കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ൻആരംഭിച്്്
ലതഞൂൂിപൂൂേം:സരകൂൂാരആവിഷ്കരിചൂൂകമൂൂൂയൂണിറൂൂികിചൂൂനപ
ദൂൂതികൂൂ്ലചലേമൂപൂൂ മൂഗാമപഞൂൂായതൂൂിലതൂടകൂൂമായി.കൂടൂംബ
മശൂീയൂണിറൂൂായ'വിവണ'ഫൂഡൂയൂണിറൂൂിതൂൂൂലനതൂതയൂതൂൂിോണൂ
കമൂൂൂയൂണിറൂൂികിചൂൂനമൂപവരതൂൂികൂൂൂനൂൂതൂ.ലദവകിഅമൂൂആരകൂൂി
തടകൂചരലോതളജിതൂൂൂകാൂൂൂീനിതേആധൂനികസൗകരൂയങൂൂളൂ
ളൂൂഅടൂകൂൂളയിോണൂഭകൂൂണംപാകംതചയൂൂൂനൂൂതൂ.പാകംതച
യൂതഭകൂൂണംപാരസലതചയൂതൂവാരഡൂതമപൂൂരമാരൂതടലനതൂ
തൂവതൂൂിലവാരഡൂതേസനൂൂദൂൂമൂപവരതൂൂകരാണൂഅരഹരായവര
കൂൂ്എതൂൂികൂൂൂനൂൂതൂ.
മൂഗാമപഞൂൂായതൂൂ്മൂപസിഡൂൂൂ്സി.രാലജഷ്,ആലോഗൂയവിദൂയാ

ഭൂയാസസൂൂൂൂാൂൂൂിങൂൂ്കമൂൂിറൂൂിതചയരമാനസി.ശിവദാസന,വികസന
കാരൂയസൂൂൂൂാൂൂൂിങൂൂ്കമൂൂറൂൂിതചയരമാനഅസീസ്പാറയില,മൂഗാമപ
ഞൂൂായതൂൂ്തസമൂകടൂൂറിബി.സൂനില,തഹലപൂൂ്ഇനസ്തപകൂറൂൂര,പി
വി.മിനി,സി.ഡി.എസ്.തചയൂരലപഴൂസണവി.മിനിതൂടങൂൂിയവ
ര ലനതൂതൂവം നലകി. പഞൂൂായതൂൂില ലസവനമനൂഷ്ഠികൂൂൂനൂൂ
ലൊേീസ്,ആലോഗൂയവകൂപൂൂ്ജീവനകൂൂാരകൂൂൂംപഞൂൂായതൂൂിതൂൂൂ
ലനതൂയതൂവതൂൂിലഭകൂൂണതമതൂൂികൂൂൂനൂൂൂണൂൂ്.
തലശേരി:ലോവിഡിതനഅതിജീവികൂൂാനൂളൂൂകമൂൂയൂൂണിറൂൂികിചൂൂ
ണതേലശരിയിലൂംസജീവം.നഗരസഭയൂതടലനതൂതൂവതൂൂിലര
ണൂൂ്ലകമൂദൂൂങൂൂളിലവചൂൂാണൂഭകൂൂണംതയൂൂാറാകൂൂൂനൂൂതൂ.വീടൂൂിലആ
ഹാരമൂണൂൂാകൂൂാനകഴിയാതൂൂവര,തതരൂവിലകഴിയൂനൂൂവര,അ
തിഥിതോഴിോളികളഎനൂൂിവതരലൂൂാംപദൂൂതിയിലഉളതപൂൂടൂനൂൂ.ൂ
തേലശരിടൗണഹാളിലൂം,ലോടിലയരിയിലൂമാണൂകിചൂൂണസ
ജൂൂികരിചൂൂിടൂൂൂളൂൂതൂ.തേലശരിനഗരസഭതചയരമാനസി.തകരലമ
ശനാണൂമൂപവരതൂൂനങൂൂളഏലോപിപൂൂികൂൂൂനൂൂതൂ.ജനമൂപതിനിധി
കളനലകൂനൂൂപടൂൂികഅനൂസരിചൂൂാണൂവിടൂകളിലേകൂൂൂംമറൂൂൂം
ആവശൂയമായഭകൂൂണംതയൂൂാറാകൂൂൂനൂൂതൂ.സനൂൂദൂൂമൂപവരതൂൂകരൂം,
കൂടൂംബമൂശീമൂപവരതൂൂകരൂം,പാചകതോഴിോളികളൂംകമൂൂൂയൂണി
റൂൂികിചൂൂണിലസജീവമാണൂ.
ശതഞ്്ിപ്്ലം:ലോവിഡൂ-19കാരണംമൂപയാസംഅനൂഭവികൂൂൂ
നൂൂവരൂൂകൂൂ്പരിഹാരമാരൂൂഗമായിമൂനൂൂിയൂരൂൂമൂഗാമപഞൂൂായതൂൂിലൂൂ
കമൂൂൂയൂണിറൂൂികിചൂൂണൂൂആരംഭിചൂൂൂ.പടികൂൂലൂൂജി.എം.എലൂൂ.പിസ്കൂ
ളിലൂൂതവചൂൂാണൂപദൂൂതിനടതൂൂൂനൂൂതൂ.കൂടൂംബമൂശീയൂതടസഹായ
ലൂതൂതടപാചകംതചയൂതഭകൂൂണംഒാലോവാരൂൂഡിതേയൂംതത
തരതൂഞൂടൂകൂൂതൂപൂടൂൂമൂപലൂതയകവളണൂൂിയരൂൂമാരൂൂമൂലഖനദിവസവൂം
700ഒാളംലപരൂൂകൂൂ്സൗജനൂയമായിഉചൂൂഭകൂൂണംനലൂൂകൂനൂൂൂ.മൂഗാമ
പഞൂൂായതൂൂ്മൂപസിഡൂൂൂ്കൂടൂൂലൂശൂരിശരീഫ,വവസ്മൂപസിഡൂൂൂ്എ
നൂൂ.എംഅനൂൂവരൂൂസാദതൂൂ്,സൂൂിരംസമിതിതചയരൂൂമാനൂൂഎം.എ
അസീസ്,അസിസൂൂൂൂൂൂൂ്തസമൂകടൂൂറിസൂബാഷ്കൂമാരൂൂ,വാരൂൂഡൂതമപൂൂ
രൂൂമാരൂൂ,കൂടൂംബമൂശീഅംഗങൂൂളൂൂ,പഞൂൂായതൂൂ്ഉലൂദോഗസൂൂരൂൂ,സനൂൂ
ദൂൂമൂപവരൂൂതൂൂകരൂൂതൂടങൂൂിയവരൂൂലനതൂതൂവംനലൂൂകി.

മ്ന്്ിയ്ര്്ഗര്ാമപഞ്്ായത്്ില്്ആരംഭിച്്കമ്്്യ്ണിറ്്ികിച്്ണ്്

ലതഞൂൂിപൂൂേം:കാേികൂൂറൂൂ്സരവകോശാേയില
യൂജിസിറഗൂവേലസഷനഅടൂൂിമറിചൂൂ്ഇടതൂഅ
ധയൂാപകതനമപൂിനസിപൂൂളാകൂൂാനനീകൂൂംനടകൂൂൂ
നൂൂതായൂഎംഎസ്എഫൂആലോപിചൂൂൂ -ലോഴി
ലൂകൂടൂഫാറൂഖൂതടയൂനിങൂലോതളജിലഇടതൂപ
കൂൂഅധൂയാപകസംഘടനാ മൂപതിനിധിതയയാ
ണൂമൂപിനസിപൂൂോകൂൂാനയൂ.ജി.സിതറഗൂലേഷ
നഅടൂൂിമറിചൂൂ്കാേികൂൂറൂൂ്സരവകോശാേഉതൂൂ
രവിറകൂൂിയതതനൂൂ്ആലോപണം.യൂ.ജി.സിതറ
ഗൂലേഷനഅലതപടി നടപൂൂിോകൂൂാനൂളൂൂഅ
കൂൂാദമികൂ കൗണസില തീരൂമാനം നിേനില
തൂകൂഇതൂഅടൂൂിമറിചൂൂ്തോണൂൂാണൂഇടതൂപകൂൂ
അധയൂപകതൂൂൂനിയമനഉതൂൂരവിറങൂൂിയതൂ..കാ
േികൂൂറൂൂിതേഇടതൂരാമൂഷൂൂീയഅതിമൂപസരമാണൂഇ

തിനൂപിനൂൂിതേനൂൂൂംഉതൂൂരവൂപിനവേികൂൂണ
തമനൂൂൂംഎം.എസ്.എഫൂആവശൂയതൂപൂടൂൂൂ. . തോ
ലോണഭീതികൂൂിടയില
എന.സി.ടി.ഇ യൂതട തറകൂൂഗൂനീഷൂയനൂമായി

ബനൂൂതൂപൂടൂൂമാനദണൂൂങൂൂളഅസൂൂാനതൂൂ്ഉപ
ലോഗിചൂൂ്ലോഗയൂതപൂരതൂൂീകരികൂൂാതൂൂവയൂകൂൂി
തയമപൂിനസിപൂൂലസൂൂാനതൂൂ്തിരൂകികയറൂൂാനൂ
ളളഇടതൂരാമൂഷൂൂീയനീകൂൂംനിയമപരമായിലനരി
ടൂം.ഈരീതിയിലരാമൂഷൂൂീയതാലപരൂയംമാമൂതം
സംരകൂൂികൂൂൂനൂൂയൂണിലവഴൂസിറൂൂിയൂതടഎകാ
തിപതയൂനടപൂൂടിതകൂൂതിതരശകൂൂമായമപൂലഷൂൂപ
ങൂൂളൂമായി എംഎസ്എഫൂ കടനൂൂൂ വരൂതമനൂൂ്
സംസൂൂാനമൂപസിഡൂൂൂ്പി.തകനവാസൂംജനറ
ലതസമൂകടൂൂറിേതൂൂീഫൂതൂറയൂരൂംവൂയകൂൂമാകൂൂി.

െീടുുുപാറയിലുുവാഷംു
വാറുുുപകരണങുുളംുപിടികുടി
ലപരാമൂപൂൂ:മേലോരലമഖേകളിലൂൂവൂയാജവാറൂൂ്വീണൂൂൂംസജിവമാ
കൂനൂൂൂ.തപരൂവണൂൂാമൂഴിതപാേീസ്പടൂൂാണിപൂൂാറനീടൂൂൂപാറമൂപലദ
ശതൂൂ്നടതൂൂിയതറയൂഡിലൂൂവൂയാജമദൂയഉലൂപാദനലകമൂദൂൂംകതൂണൂ
തൂൂി.ഇവിതടകരിങൂൂലൂൂകൂവാറിലോടൂലചരൂൂനൂൂആളൂൂതാമസമിലൂൂാ
തൂൂപറപൂൂിലൂൂനിനൂൂൂം20േിറൂൂരൂൂവാഷൂംവാറൂൂൂപകരണങൂൂളൂംക
തൂണൂതൂൂി.നീടൂൂൂപാറലകമൂദൂൂവൂയാപകമായിവൂയാജമദൂയംവിലൂൂപനനട
തൂൂൂനൂൂൂഎനൂൂവിവരംേഭിചൂൂതിതൂൂൂഅടിസൂൂാനതൂൂിലൂൂനീടൂൂൂപാറ
തപരൂവണൂൂാമൂഴിതൊേീസ്ഇനൂൂസ്പകൂറൂൂരൂൂപി,രാലജഷിതൂൂൂയൂം
സബൂൂ്ഇനൂൂസ്തപകൂറൂൂരൂൂഎ.തകഹസൂൂതൂൂൂയൂംലനതൂതൂവതൂൂിോണൂ
തറയൂഡൂനടതൂൂിയതൂ.
വിശാേമായ മൂപലദശമായതിനാലൂൂരണൂൂ്സ്കൂവാഡായാണൂതറ

യൂഡൂനടതൂൂിയതൂ.എഎസ്ഐമാരായവിശൂവനാഥനൂൂ,മലോജൂകൂ
മാരൂൂ,എസ്സിപിഒമാരായഎനൂൂ.എം.റസാഖൂ,സൂലരഷ്ബാബൂ,
തകഎടിഎസ്ലസനാംഗംറിലജഷ്,ഷീബകൂരാടൂൂ്,വൂമഡവരൂൂജയ
കൂഷണ്നൂൂഎനൂൂിവരൂൂതറയഡൂിലൂൂപതങൂൂടൂതൂൂ.ൂതറയിഡിലൂൂകതണൂൂ
തൂൂിയവാഷ്സൂൂേതൂൂ്നശിപൂൂിചൂൂൂവാറൂൂ്ഉപകരണങൂൂളൂൂകസൂൂൂൂഡി
യിലൂൂഎടൂതൂൂൂ.ഇലൂപൂഴതൂതൂ മൂപലൂതയകസാഹചരൂയതൂൂിലൂൂപരി
ലോധനകരൂൂശനമാകൂൂൂതമനൂൂ്തൊേീസ്അറിയിചൂൂൂ.

നീട്്്പാറയില്്ൈാഷം്ൈാറ്്്പകരണങ്്ളം്പിടിക്ടിയതപ്ൾ്

ലപരാമൂപൂൂ:വബപാസിനൂ ലവ
ണൂൂി 3.7534 തഹകൂറൂൂരൂൂ സൂൂേ
വൂംതകടൂൂിടങൂൂളൂംഏതൂറൂടൂകൂൂൂ
നൂൂതിനൂ വിജൂൂാപനമായി.
അലോതൊപൂൂം വീടൂംസൂൂാപ
നങൂൂളൂംനഷൂൂതൂപൂടൂനൂൂവരൂൂകൂൂൂ
ളൂൂ പൂനരധിവാസ, പൂന:
സൂൂാപന പാലൂകൂജിനൂം സ
രൂൂകൂൂാരൂൂഅംഗീകാരം നലൂൂകി.
വീടൂനഷൂൂതൂപൂടൂനൂൂരണൂൂ്ആളൂ
കളൂൂകൂൂ് 3 േകൂൂം വീതം ന
ലൂൂകൂം. ഉപജീവന മൂഗാൂൂൂ ായി
60000രൂപവീതവൂംഗതാഗത
തചേവിലേകൂൂ്50000രൂപവീ
തവൂംനലൂൂകൂംപൂന:സൂൂാപന

തൂൂിനൂ5000വീതമാണൂമൂപഖൂയാ
പിചൂൂതൂ.തോഴൂതൂൂ്നഷൂൂതൂപൂടൂൂഒ
രാളൂൂകൂൂ്25000രൂപയാണൂമൂപ
ഖൂയാപിചൂൂതൂ. മൂനൂൂ് സൂൂാപന
തൂൂിതൂൂൂഉടമകളൂൂകൂൂ്50000രൂ
പവീതംനഷൂൂപരിഹാരവൂംര
ണൂൂ് ലപരൂൂകൂൂ് പൂന:സൂൂാപന
തൂൂിനൂ50000രൂപവീതവൂംന
ലൂൂകൂം.രണൂൂ്വാടകകൂൂാരനൂ2
േകൂൂംവീതവൂംമൂപഖൂയാപിചൂൂൂ.ഒ
രാളൂൂകൂൂ്പൂന:സൂൂാപനതൂൂിനൂ
50000രൂപയൂംവകയിരൂതൂൂി.
സൂൂാപനങൂൂളിതേ 14 ജീവന
കൂൂാരൂൂകൂൂ്36000രൂപവീതംന
ഷൂൂപരിഹാരം നലൂൂകൂം. തോ

തൂൂം21.49േകൂൂംരൂപയൂതട
പാലൂകൂജാണൂ മൂപഖൂയാപിചൂൂതൂ.
മാരൂൂചൂൂ്23തേഅസാധാരണഗ
സറൂൂിോണൂവിജൂൂാപനംതച
യൂതതൂ. ലോഴിലൂകൂടൂ ലോഡി
ലൂൂകകൂൂാടൂനിനൂൂ്തൂടങൂൂികൂ
റൂൂൂയാടിലോഡിലൂൂഎലൂൂ.ഐ.സി
ഓഫീസിനൂസമീപംഅവസാ
നികൂൂൂനൂൂതാണൂ ലപരാമൂപൂൂ
വബപാസ്.ലമഞൂൂാണൂയം,എ
രവടൂൂൂരൂൂവിലൂലൂജൂകളിതേ45സ
രൂൂലവ നപൂൂറൂകളിതേ ഭൂമിയാ
ണൂഏതൂറൂടൂതൂൂതൂ.കിഫൂബിമൂ
ലഖനയാണൂഫണൂൂ്അനൂവദിചൂൂ
തൂ.

പേരാമപ്്്ബൈോസ:്സ്്ലപമററ്്ട്ക്്ല്്വിജ്്ാേനമായി

മലപ്്്റംജില്്യില്്ഒരാള്്ക്്്
ക്ടികൊവിഡ്സ്്ിരീെരിച്്്
മേപൂൂൂറം: ജിലൂൂയിലൂൂ ഒരാളൂൂകൂൂൂ കൂടി തകാവിഡൂ 19
സൂൂിരീകരിചൂൂ.ൂദൂബായിലൂൂനിതനൂൂതൂൂിയമലഞൂൂരിപയൂൂ
നാടൂസൂവലദശിയായ41കാരനാണൂവവറസ്ബാധ.ഇ
യാളൂൂമലൂഞൂരിഗവ.തമഡികൂൂലൂൂലോളജൂആശൂപമൂതി
യിതേഐതൊലേഷനൂൂ വാരൂൂഡിലൂൂ ചികിതൂൂയിോ
തണനൂൂ്ജിലൂൂാകേകൂൂരൂൂജാഫരൂൂമേികൂഅറിയിചൂൂൂ.ഇ
ലോതട ജിലൂൂയിലൂൂ വവറസ് ബാധയൂളൂൂവരൂതട എ
ണൂൂംഒപൂൂതായി.
19നാണൂപൂതൂതായിലോഗബാധസൂൂിരീകരിചൂൂയാളൂൂ
ജിലൂൂയിതേതൂൂിയതൂ.ദൂബായിലൂൂനിനൂൂ്എസ്.ജി-54
സ്വപസ്തജറൂൂ്വിമാനതൂൂിലൂൂരാമൂതി9.30നൂകരിപൂൂൂ
രൂൂ വിമാനതൂൂാവളതൂൂിലൂൂ എതൂൂി. പരിലോധനകളൂൂ
പൂരൂൂതൂൂിയാകൂൂിസലോദരതൂൂൂകാറിലൂൂമലൂഞൂരിപയൂൂ
നാടൂളൂൂസൂവനൂൂംവീടൂൂിതേതൂൂിആലോഗൂയവകൂപൂൂിതൂൂൂ
നിരൂൂലദശമൂപകാരംതൊതൂസപൂൂരൂൂകൂൂമിലൂൂാതതസൂവയം
നിരീകൂൂണംആരംഭിചൂൂൂ.മാതാപിതാകൂൂലളയൂംകൂടൂം
ബാംങൂൂലളയൂംസലോദരതൂൂൂവീടൂൂിലേകൂൂൂമാറൂൂിതനി
ചൂൂാണൂവീടൂൂിലൂൂകഴിഞൂൂത.ൂ20,21,22,23തീയൂൂതികളിലൂം
വീടൂൂിലൂൂതതൂനൂ സൂവയം നിരീകൂൂണതൂൂിലൂൂ കഴിഞൂൂൂ.

24നൂലോഗേകൂൂണങൂൂളൂൂഅനൂഭവതൂപൂടൂൂതിതനതൂട
രൂൂനൂൂ്രാവിതേ11.30നൂമലൂഞൂരി ഗവ.തമഡികൂൂലൂൂലോ
ളജൂആശൂപമൂതിയിലൂൂഐതൊലേഷനിലൂൂ മൂപലവശി
ചൂൂൂ.ഇയാളൂതടആലോഗൂയനിേതൂപൂതികരമാതണനൂൂ്
ജിലൂൂാതമഡികൂൂലൂൂഓഫീസരൂൂലോ.തക.സകൂൂീനഅറി
യിചൂൂൂ.
ആലോഗൂയവകൂപൂൂിതൂൂൂനിരൂൂലദശങൂൂളൂൂപൂരൂൂണമായൂം
പാേിചൂൂ്മാതൂകാപരമായസമീപനമാണൂപയൂൂനാടൂസൂവ
ലദശിയൂംവകതൂകൂണൂൂതൂ.ഇതൂ മാതൂകാപരമാതണ
നൂൂ്ജിലൂൂാകേകൂൂരൂൂപറഞൂൂൂ.ഇയാളൂൂതൂകൂപൂൂം19നൂരാ
മൂതി9.30നൂദൂബായിലൂൂനിനൂൂ്കരിപൂൂൂരിതേതൂൂിയഎ
സ്.ജി-54സ്വപസ്തജറൂൂ്വിമാനതൂൂിലൂൂസഞൂൂരിചൂൂ
യാമതൂകൂൂാരൂൂജിലൂൂാതേകണൂൂലമൂടാളൂൂതസലൂൂൂമായിബനൂൂ
തൂപൂടൂൂ്നിരൂൂബനൂൂമായൂംസൂവയംനിരീകൂൂണതൂൂിലൂൂകഴി
യണം.ആലോഗൂയമൂപശൂനങൂൂളൂതൂണൂങൂൂിലൂൂലനരിടൂൂ്ആ
ശൂപമൂതികളിലൂൂലൊകാതതകണൂൂലൂമടാളൂൂതസലൂൂിലൂൂവി
ളിചൂൂ്േഭികൂൂൂനൂൂനിരൂൂലദശങൂൂളൂൂപൂരൂൂണൂൂമായൂംപാേി
കൂൂണതമനൂൂ്ജിലൂൂാകേകൂൂരൂൂഅറിയിചൂൂൂ.
കണൂൂലൂമടാളൂൂ തസലൂൂ നപൂൂറൂകളൂൂ - 0483 2737858,

2737857,2733251,2733252,2733253

നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ത്11,625പേര്്
തകാവിഡൂ19വൂയാപനംതടയൂനൂൂതിതൂൂൂഭാഗമായിമേ
പൂൂൂറംജിലൂൂയിലൂൂ100ലപരൂൂകൂൂ്ഇനൂൂതേമൂതലൂൂമൂപലൂതയ
കനിരീകൂൂണംഏരൂൂതപൂൂടൂതൂൂി.ഇലോതടജിലൂൂയിലൂൂനി
രീകൂൂണതൂൂിലൂളൂൂവരൂതടഎണൂൂം11,625ആയതായി
ജിലൂൂാകേകൂൂരൂൂജാഫരൂൂമേികൂതകാവിഡൂമൂപതിലോധമൂ
ഖൂയസമിതിഅവലോകനലോഗതൂൂിലൂൂവൂയകൂൂമാകൂൂി.
82ലപരാണൂവിവിധആശൂപമൂതികളിലൂൂനിരീകൂൂണ
തൂൂിലൂൂകഴിയൂനൂൂതൂ.തകാവിഡൂ മൂപലൂതയകചികിതൂൂാ
ലകമൂദൂൂമായമലൂഞൂരിഗവ.തമഡികൂൂലൂൂലോളജൂആശൂ
പമൂതിയിലൂൂ64ലപരാണൂഐതൊലേഷനിലൂളൂൂതൂ.നി
േമൂൂൂരൂൂജിലൂൂാആശൂപമൂതിയിലൂൂ10,തിരൂരൂൂജിലൂൂാആ
ശൂപമൂതിയിലൂംതിരൂരങൂൂാടിതാലൂകൂൂ്ആശൂപമൂതിയി
ലൂംനാലൂലപരൂൂവീതവൂംഐതൊലേഷനൂൂവാരൂൂഡൂക
ളിലൂണൂൂ്.11,517ലപരൂൂവീടൂകളിലൂം26ലപരൂൂതകാവിഡൂ
തകയരൂൂതസൂൂൂറൂകളിലൂംസൂവയംനിരീകൂൂണതൂൂിലൂൂക
ഴിയൂനൂൂൂ.

മൊബൈലൂൂറീചാരൂൂജൂ
ഷോപൂൂൂകളൂൂ

അവശയൂസരൂൂവീസായി
അനൂവദികൂൂൂം

മേപൂൂൂറം: ലോകൂൂ് ഡൗണി
തൂൂൂപശൂൂാതൂൂേതൂൂിലൂൂമേ
പൂൂൂറം ജിലൂൂയിലൂൂ തോവബ
ലൂൂ റീചാരൂൂജൂ ലോപൂൂൂകളൂം
തോറിയരൂൂ ലസവനങൂൂളൂം
അവശൂയസരൂൂവീസായി അ
നൂവദികൂൂൂതമനൂൂ് ജിലൂൂാകേ
കൂൂരൂൂഅറിയിചൂൂ.ൂതോവബലൂൂ
റീചാരൂൂജൂ ലോപൂൂൂകളൂൂകൂൂൂം
തോറിയരൂൂ സൂൂാപനങൂൂ
ളൂൂകൂൂൂംരാവിതേഏഴൂമൂതലൂൂവവകീടൂൂ്അഞൂൂൂവതരമൂപവ
രൂൂതൂൂികൂൂാം.കൂടാതത തോ
റിയരൂൂതഡേിവറിരാമതൂിഎടൂൂ്
വതര മൂപവരൂൂതൂൂികൂൂാനൂളൂൂ
അനൂമതിയൂമൂണൂൂ്.ഇതൂൂരം
സൂൂാപനങൂൂളിലൂൂ ലോേി
തചയൂനൂൂവരൂൂകൂൂ് സൂൂാപന
തൂൂിതൂൂൂഐ.ഡികാരൂൂഡൂക
ളൂൂ നിരൂൂബനൂൂമാണൂ.ലോടൂൂ
ലൂകളൂൂകൂൂൂം രാവിതേ ഏഴൂ
മൂതലൂൂവവകീടൂൂ്അഞൂൂ് വ
തരമൂപവരൂൂതൂൂികൂൂാം.പാരൂൂസ
ലൂൂ ലസവനങൂൂളൂൂ മാമൂതലമ
അനൂവദികൂൂൂകയൂളൂൂൂ. രാ
മൂതിഎടൂൂൂവതരഭകൂൂണതൂൂി
തൂൂൂ ലോം തഡേിവറി ന
ലൂൂകാം.ലോടൂൂലൂൂജീവനകൂൂാ
രൂൂസൂവനൂൂംഐ.ഡികാരൂൂഡൂ
കളൂൂകയൂൂിലൂൂകരൂലതണൂൂതൂ
ണൂൂ്.ഈമാരൂൂഗൂൂനിരൂൂലൂദൂശങൂൂ
ളൂൂസൂൂാപനങൂൂളൂൂപാേികൂൂൂ
നൂൂൂതൂണൂനൂൂ് ഉറപൂൂൂവരൂതൂൂാ
നൂൂകേകൂൂരൂൂതൊേീസിനൂനി
രൂൂലദശംനലൂൂകിയിടൂൂൂണൂൂ്.

യുജിസിറഗുലൈസസഷൻഅടുുിമറിചു്ുഇടതു
അധയുാപകനെപപുിൻസിപുുൈാകുുാൻെീകുുനമനു്ു

മാസക്്വിതരണംനടത്്ി
കൂറൂയാടി: ലോവിഡൂ മൂപതിലോ
ധ,സനൂൂദൂൂ മൂപവരതൂൂനതൂൂി
തൂൂൂഭാഗമായിഎഐവവഎ
ഫൂമരൂലോങൂൂരലമഖോകമൂൂറൂൂി
നിരമിചൂൂ മാസ്കൂ മരൂലോങൂൂര
കൂടൂംബാലോഗൂയലകമൂദൂൂതൂൂില
വിതരണം തചയൂതൂ. സിപി
ഐമണൂൂേംതസമൂകടൂൂറിപി.ഗ
വാസ് തമഡികൂൂല ഓഫീസര
ലോ: ഇ.വി.ആനദൂൂിനൂ നല
കി.ലോകൂൂലതസമൂകടൂൂറിതക.
തക.ലോഹനദാസ്,എഐഎ
സ്എഫൂ മണൂൂേം മൂപസിഡ
ൂൂൂ്എസ്.പി.ആനദൂൂ്എനൂൂിവ
ര പതൂങൂടൂതൂൂൂ. വരൂം ദിവസ
ങൂൂളിലൂം മാസ്കൂ വിതരണം
തൂടരൂതമനൂൂ് ഭാരവാഹികള
അറിയിചൂൂൂ.

എഐവൈഎഫ്മര്തോങ്്രതമഖലാകമ്്റ്്ിമാസക്്ൈിതരണം
ചെയ്്്ന്്്

യൂതൂ്ൂലീഗൂഒരൂമൂറംപചൂൂകൂൂറിനലൂൂകംൂ
തിരൂരങൂൂാടി:സമൂഹഅടൂകൂൂളയിലേകൂൂ്മൂസ്്േിംയൂതൂൂ്േീഗൂതി
രൂരങൂൂാടിനിലോജക മണൂൂേംകമൂൂിറൂൂി ഒരൂമൂറംപചൂൂകൂൂറിന
ലൂൂകൂം.തിരൂരങൂൂാടി,പരപൂൂനങൂൂാടിമൂനൂൂസിപൂൂാേിറൂൂിയിലേയൂംന
നൂൂമൂപൂൂ,തതനൂൂേ,തപരൂമണൂൂകൂൂാരി,എടരിലൂകൂടൂപഞൂൂായതൂൂിലേ
യൂംസമൂഹകിചൂൂണൂകളിലേകൂൂാണൂമൂസ്്േിംയൂതൂൂ്േീഗൂപചൂൂകൂൂ
റികളൂൂനലൂൂകൂനൂൂതൂ.കൂടിയാലോചനലോഗതൂൂിലൂൂപിഅേിഅ
കൂബരൂൂ,യൂ.എറസാഖൂ,അനീസ്കൂരിയാടനൂൂ,പി.ടിസോഹൂ,ഷരീ
ഫൂവടകൂൂയിലൂൂ,തക.പിനാസരൂൂ,സാേിംതപരൂമണൂൂ,നവാസ്തചറ
മംഗേം,ടി.പിസോം,യൂഷാഫി,ടിമമൂൂൂടൂൂിമൂപസംഗിചൂൂൂ.
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രാംചരണിനുരാജമൗലി
ടൊടുതുുപിറനുുാൾസമുുാനം
രാം െരണിക്്് പി

െന്്ാളായിര്
ന്്്കഴിഞ്്ദിവസം.ഈ
റവളയിലതാരത്്ിന്സം
വിധായകനരാജമൗലിസ
മ്്ാനിച്്പിെന്്ാളസമ്്ാ
നമാണ്ഇറപ്്ളറൊഷയ്
ല മീഡിയയിലവവെലാ
ക്ന്്ത.്

ബാഹ്ബലി എന്് ടബ്
ഹ്്ാണ്് െിടത്ത്്ിന് റശ
ഷം രാജമൗലി സംവിധാ
നംകെയ്്്ന്്െിടത്ത്്ില
രാം െരണാണ് ഒര് മ്ഖയ്
കഥാപാടത്ക്ത്അവതരി
പ്്ിക്്്ന്്ത.്

ആര്്ആര്്ആര്് എന്്്
റപരിട്്ിരിക്്്ന്്െിടത്ത്്ി
ക്്്പ്രണര്പം"ര്ധിരം
രണംരൗടദ്ം'എന്്ാണ.്െി
ടത്ത്്ിക്്്പ്തിയെീസൊ
ണ് രാംെരണിന് പിെന്്ാ
ളസമ്്ാനമായിരാജമൗലി

പ്െത്്് വിട്്ിരിക്്്ന്്ത.്
രാം െരണ അവതരിപ്്ി
ക്്്ന്്കഥാപാടത്കത്്ആ
രാധകരക്്് പരിെയകപ്്ട്
ത്്്ന്്തരത്്ില്ള്്െീസ
ൊണ് പ്െത്്് വിട്്ിരിക്്്
ന്്ത.്300റോെിബജറ്്ില്്
ഒര്ങ്്്ന്്െിടത്ത്്ില്്ജ്
നിയര്് എന.െി.ആൊണ്
രാംെരണികോപ്്ംഒര്ടപ്
ധാന റവഷം അവതരിപ്്ി
ക്്്ന്്ത.്

1920കളികല അല്്്രി
സീതാരാമ രാജ,് റോമരം
ഭീംഎന്്ീസവ്ാതന്്്യസമര
റസനാനികള്കെ കഥയാ
ണ്ഈെിടത്ംപെയ്ന്്ത.്

സവ്ാതടന്്്്യത്്ിന്മ്മ്്്കത
ലങ്്ാനയികല ആദിവാസി
റോരാട്്ങ്്ള്്ക്്്റനത്തവ്ം
കോട്ത്്സമരറനതാക്്
ളാണ്ഇവര.

റോളിവ്ഡ് താരങ്്ളാ
യആലിയഭട്്്,അജയ്റദ
വഗ്ണ എന്്ിവരം് െിടത്
ത്്ിലമ്ഖയ്കഥാപാടത്ങ്്
ളായി ടപ്തയ്ക്്കപ്്ട്ന്്്
ണ്്്എന്്താണ്മകറ്്ര്ടപ്
റത്യകത.ടബ്ിട്്ീഷ്നെികഡ
യ്സി എഡജ്ര്് റോ
ണ്്സം് െിടത്ത്്ില ഒര്
സ്ടപ്ധാന കഥാപാടത്
ക്ത് അവതരിപ്്ിക്്്ന്്്
ണ്്്.

300 കോ ടി ബ ജ റ്്ി ല്് ഒ ര ്ങ്്് ന്് ചി തര് ത്്ി ല്്
ജ ്നി യ ര്് എ ൻ. ടി. ആ റാ ണ ്രാം  ച ര ണി നൊ പ്്ം
ഒ ര ്തര് ധാ ന കേ ഷം അ േ ര രി പ്്ി ക്്് ന്് ത.് 

സുപുുർമാർകുുറുുില
എതുുിയഅലുുുഅർജുൻ
രാജയ്ം സമ്്്ര്്ണ റോ

കഡ്ൗണിറലക്്് നീ
ങ്്ിയിരിക്്്കയാണ.് കമഡി
ക്്ല്് റോപ്്്കള്്, പലെര
ക്്്കെകള്്എന്്ീഅതയ്ാവ
ശയ് വിഭാഗങ്്ള്് മാടത്മാണ്
രാജയ്ത്്് ടപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്
ള്്്. ഇതിനികെ നെന്്അല്്്
അര്്ജ്ന്സ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്ില്്
എത്്ിയെിടത്ങ്്ളാണ്റൊ
ഷയ്ല്്മീഡിയയില്്ടപ്െരിക്്്
ന്്ത.്

മാസ്ക് ധരിച്്് സ്പ്്ര്്മാ
ര്്ക്്റ്്ില്്എത്്ിയെിടത്ങ്്ള്്
റൊഷയ്ല്് മീഡിയ ഏകറ്്ട്
ത്്ിരിക്്്കയാണ.് കോറോ
ണവവെസ്മായിബന്്കപ്്
ട്് ടപ്തിസന്്ികളില്്ബ്ദ്്ി
മ്ട്്് അന്ഭവിക്്്ന്് മ്ന്്്
സംസ്്ാനങ്്ളക്്്് ഒര്റോ
െിഇര്പത്്ഞ്്്ലക്്ംര്പ
യ്കെസഹായംനല്്കം്.

ആടന്്്ാടപ്റദശ,്കതലങ്്ാ
ന സംസ്്ാനങ്്ള്്ക്്് അ
ന്്പത് ലക്്ം ര്പ വീതവം്

റകരളത്്ിന് 25ലക്്ംര്പ
യം്സാമ്്ത്്ികസഹായമാ
യിഅല്്് നല്്കം്. കോറോ
ണഭീഷണിയില്്സിനിമാഇ

ന്്ഡസട്െ്ിനിശ്്ലമായറപ്്ള്്
റകരളത്്ികല കരഫക് ജീവ
നക്്ാര്്ക്്്സഹായംനല്്കാ
കമന്്്അല്്്പെഞ്്ിര്ന്്്.

ടരുെഡീഷണല
ലുകുുില
ജാകവുിലിൻ
ലോളിവ്

ഡ്
താരംജാകവ്ിലിന
കരരണാണ്്സിക്്്
കട്െഡീഷണലല്
ക്്ില്ള്്െിടത്ങ്്
ളാണ്ഇറപ്്ളരാ
ഷനറോകത്്്ടശ്
റദ്്യമാക്ന്്ത.്ച്
വപ്്്ംകവള്്യം്നി
െത്്ില്ള്്സാരിയി
ലഅതിസ്ന്്രിയായാ

ണ്താരംടപ്തയ്ക്്കപ്്ട്്ി
രിക്്്ന്്ത.്ഒര്മയ്്സി
ക്വിഡിറോയക്്്്റവ
ണ്്ിയ്ള്്െിടത്ങ്്ളാ
ണിത.്

ടപ്ശസത്രാഷന
ഡിവസനരമനീഷ്മല

റോടത്ഡിവസനകെയത്
സാരിയിലബംഗാളികട്െഡീ
ഷണലല്ക്്ിലാണ്താരം.
ച്വപ്്്നിെത്്ില്ള്്ബ്്ൗ
സാണ്താരംധരിച്്ത.്രണ്്്
വകകളിലം്ച്വപ്്്വളക
ളം്വലിയജിമ്്ിക്്ിയം്പര
മ്്രാഗതരീതിയില്ള്്മാല
കളം്വലിയവട്്കപ്്ട്്്കോ
കക്്യായിസ്ന്്രിയായാണ്
താരകമത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്
ടപ്ശസത്താരംഗായകന
ബാദഷ്ായ്കെഗാനത്്ിന്
റവണ്്ിയാണ്താരംഈല്
ക്്ിലഎത്്ിയത.്

താരംതകന്്യാണ്െിടത്
ങ്്ളറൊഷയ്ലമീഡിയയി
ലറോസ്്്്്കെയത്ിരിക്്്ന്്
ത.്

ബയു്ട്്ിപാര്്ലെില്്റോലി
കെയ്്്ന്്മ്ന്്്കപണ്്്ങ്്
ള്്പികന്്അവര്്ക്്്ച്റ്്്
മ്ള്്കപണ്്കാഴെ്കള്കെ
മകറ്്ര്റോകവം്...കാരമ
ല്്എന്്കലബനീസ്െിടത്ംമ്റന്്ട്്്റോ
ക്ന്്ത്കപണ്്ജീവിതങ്്ളില്കെയാണ.്

വിവാഹിതനായപ്ര്ഷന്മായിടപ്ണയ
ത്്ില്്അകകപ്്ട്്്റോയലറോള,വീട്്്കാര്്
വിവാഹംനിശ്്യിച്്റൊകെഅനിശ്്ിതാവ
സ്്യിലാക്ന്്നിടസ്ിന്്,ബയ്്ട്്ിപാര്്ലെില്്
സ്്ിരമാകയത്്്ന്്ക്ടം്ബസ്്യായ
സട്ത്ീയില്ടപ്ണയംകകണ്്ത്്്ന്്െിമ,ജീ
വിതത്്ിക്്്സായാഹ്്ത്്ില്്ടപ്ണയംറത
െികയത്്്ന്്റോസ,്വകവിട്്്റോയയൗവ
നകത്്തിരിച്്്പിെിക്്ാന്്ടശ്മിച്്്നിരാശ

കപ്്ട്ന്്ജറമല്്...അങ്്കനകാരമല്്റോ
കലമധ്രിച്്്ംജീവിതറത്്ട്ഒട്്ിപ്്ിെിച്്്ംമ്
റന്്ട്്്റോക്ന്്െിടത്ം.പാരമ്്രയ്കത്്മ്
റ്ക്്ിപ്്ിെിക്്്ന്്ക്ടം്ബങ്്ള്്മ്തല്്ടപ്
ണയവം്വിരഹവം്നിരാശകള്കമല്്ാംനിെ
ഞ്്്നില്്ക്്്ന്്കലബനീസ്കപണ്്ജീവിത
മാണ്നദീന്ലബാക്്ികാരമല്്എന്്െിടത്
ത്്ില്കെപകര്്ത്്ിയിരിക്്്ന്്ത.്

ഭാഷ-കലബനീസ്
സംവിധാനം-നദീന്്ലബാക്്ി
സമയവദര്്ഘയ്ം-96മിനിറ്്്

ഹുദയതതുുടുഒടുുിതചുുർുുനു്ു
കാരമലുു
സട്െുീംടുയഡ

നീതുചനദുുുനുു

താരങ്്ള്ടെലോക്ഡൗണ്്വിലേഷങ്്ള്്
ലോക്ഡൗണ്്കാലത്്്തിരക്്ിട്്പണിയില്്ആണ്താര
ങ്്ള്്.കകാറൊണവവെസ്വയ്ാപനംതെയാന്്റവണ്്ിസി
നിമെിടത്ീകരണം,റസ്്്്ജ്റഷാകള്്യാടത്കള്്എല്്ാംമാറ്്ി
കവച്്്താരങ്്ള്്വീട്്ില്്ക്ടം്ബറത്ാ്കൊപ്്ംസമയംെിലവ
ഴിക്്്കയാണ.്തങ്്ള്കെസമയംഎങ്്കനെിലവഴിക്്്ന്്്
എന്്്ംഎന്്് കെയ്്്ന്്്കവന്്്ംതാരങ്്ള്്തകന്്യാണ്
ആരാധകകരഅെിയിക്്്ന്്ത.്താരങ്്ളപങ്്്വച്്"വരക്്്
ടര്ംറോം'വിഡിറോകളം്െിടത്ങ്്ളം്ഇതിറോെകംവവ
ൊയികകാണ്്ിരിക്്യാണ.്

നസര്ത്ജഹാൻവീട്്്റോലിയിലമ്ഴ്കി
യം്ആസവ്ദിച്്്ംജീ

വിക്്്കയാണ്നെിയം്എം
പിയ്മായനടസ്ത് ജഹാന.
വീട്്ില്്കഴിയ്ന്്താരംബിരി
യാണികവക്്്ന്്വീഡിറയാ
യാണ് ആരാധകര്്ക്്ായി
പങ്്്കവച്്ിരിക്്്ന്്ത.്
ബിരിയാണി എങ്്കന
ര്െികരമായി ഉണ്്ാ
ക്്ാം,എങ്്കനദംഇ
ൊം എന്്്ം താരം
റപാസ്്്്് കെയത്
വീഡിറയായില്്പെ
യ്ന്്്ണ്്്.ബിരിയാ
ണിഉണ്്ാക്്ികഴി
ഞ്്റശഷംഎങ്്ി
കനനല്്ഉപ്്്മാവ്ഉ
ണ്്ാക്്ാം എന്്
വീഡിറയായം് താ
രംഇന്്സ്്്്യില്്പ
ങ്്്വച്്ിട്്്ണ്്്..പാർവൈമുനിയമുുഅനുുരിചുുു

അഭിറനടത്ിയം് നാെ
ന്്പാട്്് കലാകാരി

യ്മായപാരവവമ്നിയമ്്
അന്്രിച്്്. നിരവധി ഹിറ്്്
ഗാനങ്്ളില്കെറട്പക്്കര്
കെടപ്ിയങ്്രിയായിര്ന്്്മ്
നിയമ്്.മലയാളത്്ില്്മമ്്്
ട്്ി െിടത്ം റോക്്ിരാരാജയി
ലം്പാെിഅഭിനയിച്്ിര്ന്്്.
83വയസായിര്ന്്്.  മധ്ര
യികലപാരവവയില്്ജനിച്്
മ്നിയമ്് നാെന്് പാട്്്കളി
ല്കെയാണ്ടശ്ദ്്റനട്ന്്ത.്
പിന്്ീട് 2003ല്് വിടക്ം െി
ടത്ംദ്ളില്കെസിനിമയികല
ത്്ി. െിടത്ത്്ികല സിംഗം
റോകലപാട്്് പാെിയതം് മ്
നിയമ്്യായിര്ന്്്. െിടത്
ത്്ികല ടപ്കെനംമ്നിയമ്്
കയ തമിഴകത്്ിക്്് മ്ത്്
ശ്്ിയാക്്ി മാറ്്്കയായിര്ന്്്. വിജയ,് അജി
ത്്്,ധന്ഷ,്െിമ്്്,ശിവകാര്്ത്്ിറകയന്്ത്
െങ്്ിയതാരങ്്ള്്കക്ാ്പ്്ംഅഭിനയിച്്ിട്്്ണ്്്.

മ്പത്്ിയക്ച്ളംസിനിമകളില്്അഭിന
യിച്്ിട്്്ള്്മ്നിയമ്്അവയില്്മിക്്തിലം്പാ
ട്്്കള്്പാട്കയം്കെയത്ിട്്്ണ്്്.

കതാരവണ,റോവില്്,തമിഴപ്െം,മന്്കരാ
കട്,്കവവങ്,്വീരം,ത്െങ്്ിയെിടത്ങ്്ളില്്അ
ഭിനയിച്്ിട്്്ണ്്്.ക്െച്്്നാള്്മ്മ്്ായിര്ന്്്ശി
വകാര്്ത്്ിറകയന്്മ്നിയമ്്കയകാണാന്്എ
ത്്ിയതം്െികിത്്യക്്്ള്്സൗകരയ്ംഒര്ക്്ി
യതം്.

വീണുുുംചിലുുിലുടെപകരുുതുുിയ
മകടുുുചിടരുംപങുുുവചു്ുസുഹാസിനി
കൊറോണവവെ

സ്ബാധയ്കെ
സമ്ഹവയ്ാപനകത്്തെയ്
ന്്തിനായി രാജയ്കമങ്്്ം
റോക്ഡൗണടപ്ഖയ്ാപിച്്ിരി
ക്്്ന്്കാലമാണറല്.്എല്്ാ
വറരയം്റോകലസിനിമാതാ
രങ്്ളം്വീട്്ിലഅെച്്ിര്പ്്ാ
ണ.്വിറദശരാജയ്ങ്്ളില്്നി
കന്്ത്്ിയവരാകകട്് സവ്ന്്
മായി ഐകൊറലഷനിറല
യക്്്്റോയിട്്്മ്ണ്്്.അത്്ര
ത്്ിലസവ്യമായിഐകൊ
റലഷനിലഇരിക്്്ന്്യാളാ
ണ് നെി സ്ഹാസിനിയ്റെ
യം്സംവിധായകനമണിര
തന്ത്്ിറ്്്യം് മകന നന്്
ന.

ലണ്്നില്്നിന്്്മെങ്്ിഎ
ത്്ിയറശഷംനന്്ന്്സവ്യം
റോം കവ്ാെവ്്്നില്് കഴി
യ്കയാണ.് നെി സ്ഹാസി
നിതകന്്യാണ്ഈവിവരം
ആരാധകറോട് തക്്് ഇന
സ്്്്ടഗ്ാമില്കെ പങ്്്കവച്്ിര്
ന്്ത.് ഇറപ്്ഴിതാ നന്്ക്്്
കവ്ാെവ്്്നകാലംഅവസാ
നിക്്ാന്് റോക്കയാകണ
ന്് സറ്ത്ഷ വാര്്ത്് സ്

ഹാസിനി തകന്് ഇനസ്്്്യി
ല്കെ പങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാ
ണ.്നന്്നകഴിയ്ന്്മ്െിയ്
കെപ്െത്്്നിന്്്െില്്ില്കെ
പകര്്ത്്ിയ ഒര് െിടത്വം്
താരംപങ്്്കവച്്ിട്്്ണ്്്.

നന്്നഇറപ്്ള്്ഏകെസ
റ്ത്ഷത്്ിലാകണന്്്ം അ
വന്ഏറ്്വം് ടപ്ിയകപ്്ട്് പാ
സത് താന്ണ്്ാക്്ി കോട്
ത്്്കവന്്്ംഉച്്യക്്്്നല്്സ

ദയ്കഴിക്്്ന്്്കണ്്ന്്്ംെിടത്
റ്ത്കൊപ്്ം സ്ഹാസിനി
ക്െിച്്ിട്്്ണ്്്.നന്്ക്്്കവ്ാെ
വ്്്ന കാലം അവസാനി
ക്്ാൊകയന്്്ംകവ്ാെവ്്്നി
ലം് അവന്് തനിച്്കല്്ന്്്ം
ക്ട്്ിന് അവക്്് പ്സത്ക
ക്മ്്ാരവം്ടപ്ിയകപ്്ട്്നായ
ക്്്ട്്ി കഷല്്ിയ്മ്കണ്്ന്്്ം
സ്ഹാസിനിക്െിച്്ിര്ന്്്.

വിജയുയുടെ
വിഡിയോയോൾ
ലോക്്്ഡൗണ്് ടപ്ഖയ്ാപിച്്റൊ

കെ ടപ്ിയകപ്്ട്്വകര കാണാ
നം്ഒന്്ിച്്്സമയംകെലവിൊനം്കഴിയാ
കതസങ്്െകപ്്ട്ന്്വരാണ്മിക്്വരം്.പല
രം്ഈഅകലകത്്വീഡിറോറോള്ക
ളില്കെയാണ് മെികെക്്്ന്്ത.്അകകല
കയങ്്ിലം്അരികികലത്്ാന്്വീഡിറോ
റോള്കളാണ്അവര്്ക്്്ള്്മാരഗം.അ
ങ്്കനതക്്്ടപ്ിയകപ്്ട്്വര്മായിവീഡി
റോറോളില്്സംസാരിച്്ിരിക്്്കയാണ്
നെന്്വിജയ.്

തക്്്പ്തിയസിനിമയായമാസ്്്്െികല
നായികമാളവികറോഹന്്,സംഗീതസം
വിധായകന്്അനിര്ദ്്്ത്െങ്്ിയവകരാ
ണ്താരംവീഡിറോറോളില്കെബന്്
കപ്്ട്്ത.്ഇതിക്്്സട്ക്ീന്്റോട്്്മാളവിക

യാണ്ആരാധകര്മായിപങ്്്വച്്ത.്
മാളവികപങ്്്വച്്സട്ക്ീന്്റോട്്ിക്്്

െിടത്ംറൊഷയ്ല്്മീഡിയയില്്ഇതിറോെ
കം തകന്് വവെലായി മാെിയിരിക്്്ക
യാണ.്കകാറോണഭീതികയത്െര്്ന്്്സവ്
കാരയ്െെങ്്ായിട്്ായിര്ന്്്മാസ്്്്െിക്്്ഓ
ഡിറോറോഞ്്്നെന്്ത.്

െിടത്ത്്ികലപാട്്ികലവരിറോട്ക്െി
യായിര്ന്്്മാളവികസട്ക്ീന്്റോട്്്പങ്്്
വച്്ത.്മാസ്്്്ര്്െീംസാമ്ഹികഅകലംപാ
ലിക്്്കയാണ.് നിങ്്ളം്അങ്്കന കെ
യ്്്ന്്ിറല്്കയന്്്ംതാരംആരാധകറോൊ
യി റോദിക്്്ന്്്.  മാസ്്്്ര്് സംവിധാനം
കെയ്്്ന്്ത്റോറകഷ്കനകരാജാണ.്വി
ജയ്റസത്പതിയാണ്െിടത്ത്്ിലവില്്
നായിഎത്്്ന്്ത.്

ദീപികയുടെവീടകുുൻഡു
ടെുിപു്ുപുുാൻ
കൊറോണഭീതിയിലിരി
കക്്രാജയ്ംസമ്്്ര്്ണമാ
യം്റോകഡ്ൗണ്്കെ
യത്ിരിക്്്കയാണ.്വീട്്ി
ല്്തകന്്സവ്യംഐ
കൊറലഷനില്്കഴിയ്ക
യാണ്ജനങ്്ള്്.ഇതിനി
കെവീകക്്ന്്ഡ്ടെ്ിപ്്്പ്്ാന്്
കെയത്ിരിക്്്കയാണ്
റോളിവ്ഡ്താരംദീപിക
പദ്റക്്ണ്്.

"വീകക്്ന്്ഡ്ടെ്ിപ്്ി
നക്െപ്്ാന്്'എന്്കയ്ാ
പഷ്റോകെയാണ്താരം
റോറട്്പങ്്്വച്്ിരിക്്്
ന്്ത.്സവ്ന്്ംവീെിക്്്പ്്ാ
നാണ്താരംപങ്്്വച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.്വളകരഗംഭീരമാ
യപ്്ാന്്തകന്്യാകണ
ന്്ാണ്ആരാധകര്കെക
മനറ്്കള്്.തങ്്ള്കെപ്്ാ
ന്കളം്ഇകൊകക്്ത
കന്്യാണ്എന്്്മാണ്
െിലര്കെകമന്്്്കള
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രജാ  േി  യംു ക ു േി  യംു ഭ  ഷുു  ണ  വംു കി  ടുുാ  കത
ബ ു ദുുി  മ ു ടുുു  ക  ളുു രന  േി  ട ു നുു  ത ു മ ു േം ത  

ങുു  കള സവു  നുും നാ  ടുുി  രേ  കുുു മ  ട  കുുി അ  യ  യകുുു  ണ  കമ  
നുു ആ  വ  ശയു  വ ു മാ  യി ആ  യി  േ  രതുാു  ളം ഇ  ത  േ സം  സുുാ  
ന കൊ  ഴി  ോ  ളി  ക  ളുു ഇ  നുു  കേ രകാ  ടുു  യം ജി  ലുു  യി  ലുു രറാ  
ഡ ുഉ  പ  രോ  ധി  കുുു  നുു  ത  ട  കുു  മ ു ളുു തപു  തയു  ഷുു സ  മ  േ  തുുി  
രേ  കുുി  റ  ങുുി. ച  ങുു  നാ  രശ  േി  കുുു സ  മീ  പം പാ  യി  പുുാ  ടുുാ  
ണ ു ന ു റ ു ക  ണ  കുുി  ന ു കതാ  ഴി  ോ  ളി  ക  ളുു കത  ര ു വി  േി  റ  
ങുുി  യ  ത.ു ഇ  വ  രുു സവു  രമ  ധ  യാ ഇ  റ  ങുുി  തുുി  േി  ചുു  ത  കലു ു 
നുുും നാ  ടുുു  കാ  ോ  യ ചി  േ  ര ു കട രതുപ  േ  ണ  യാ  ലുു ഇ  വ  കേ
കത  ര ു വി  േി  റ  കുുി  യ  താ  കണ  നുുും അ  ഭയു ു ഹ  ങുു  ള ു ണുു്. ഏ  
താ  യാ  ലംു ജി  ലുുാ  ഭ  േ  ണ  ക ു ട  തുുി  കുുു ശ  കുു  മാ  യ ന  ട  പ  
ടി  ക  കള  തുുു  ട  രുുനുു് ഇ  വ  രുു തപു  രഷുാു  ഭ  തുുി  ലുു നി  നുുു താ  
ലുുകുുാ  േി  ക  മാ  യി പി  നുുാ  റി  യി  േി  കുു  യാ  ണ.ു പ  രഷു,ു ഇ  വ  
രുു അ  ഭി  മ ു ഖീ  ക  േി  കുുു  നുു തപു  ശനു  ങുു  ളുുകുു് ശാ  ശവു  ത  മാ  യ
എ  നുുു പ  േി  ഹാ  േ  കമ  നുു് ക  ണുുു  ത  കനു ുഅ  റി  യ  ണം. 

കകാ  വി  ഡ ു 19 തപു  തി  സ  നുുി  കയ  തുുു  ട  രുുനുുു ോ  ജയു  
കുത ു മുുാ  ടംു ക  രുുഫയു ു നി  േ  നി  ലുുകുുു  നുു സാ  ഹ  ച  േയു  
തുുി  ലുു ച  ങുു  നാ  രശ  േി  യി  ലുു ന  ട  നുു  ത ുഒ  റുു  കപു ു ടുു സം  ഭ  വ  
മ  ലുു. രക  േ  ള  തുുി  ലുുതുു  കനു ുരകാ  ഴി  രകുാു  ട,ു ക  ണുുു  രുു, എ  
റ  ണാ  ക ു ളം, രകാ  ടുു  യം, ഇ  ട ു കുുി, കകാ  ലുും, തി  ര ു വ  ന  നുു  
പ ു േം ത ു ട  ങുുി  യ തപു  ധാ  ന ഇ  ട  ങുു  ളി  കേ  ലുുാം ഈ   തപു  തി  
സ  നുുി  യ ു ണുു്. ോ  ജയു  തുുി  കുുു ഇ  ത  േ  സം  സുുാ  ന  ങുു  ളി  
ലുു നി  നുുു  ളുു  വ  രുു രക  േ  ള  തുുി  ലുു രജാ  േി രത  ടി വ  ര ു നുുു  
ണുു്. ഇ  വ  ര ു രട  ത  ട  കുു  മ ു ളുു കാ  േയു  ങുു  ളി  ലുു എ  കനു ു ങുുി  
ലംു ന  ട  പ  ടി  ക  ളുു സവുീ  ക  േി  കുുു  നുു  തി  ന ുമ ു നുുപ,ു മ  ണി  
കുുു  റ ു ക  ളുു രപാ  ലംു ബാ  കുുി  യി  ലുുാ  കത  യാ  ണ ുരദ  ശീ  യ
ത  േ  തുുി  ലുു വാ  ഹ  ന സൗ  ക  േയു  ങുു  ളുു രപാ  ലംു റ  ദുുാ  കുുി  
കകുാു  ണുുു  ളുു ക  രുുഫയു ുനി  േ  വി  ലുു വ  നുു  ത.ു താ  മ  സ സുു  
േ  തുുു നി  നുു് ഒ  ഴി  ഞുുു രപാ  കാ  രനാ, ആ  വ  ശയു  മാ  യ ഭ  
ഷുു  ണ വ  സത് ു കുു  ളുു വാ  ങുുി സം  ഭ  േി  കുുാ  രനാ ഇ  വ  
രുുകുുു ക  ഴി  ഞുുി  ലുു. പി  നുുീ  ടി  രങുാു  ടുുു  ളുു ദി  വ  സ  ങുു  ളി  ലുു
രജാ  േി  യ ു മി  ലുു. 

പ  േ സുു  േ  ങുു  ളി  ോ  യി ക ു േി  പുു  ണി  യ  ട  കുു  മ ു ളുു രജാ  
േി  ക  ളുു കച  യുുു  നുു  തി  നാ  ലുു ഇ  വ  രുുകുുു ക ു തയു  മാ  യ കതാ  
ഴി  ല ു ട  മ  ക  ള ു മി  ലുു. ത  രദു ു ശ സുുാ  പ  ന  ങുു  ള  ട  കുു  മ ു ളുു
സുുാ  പ  ന  ങുു  ളംു നി  ര ു തുു  േ  വാ  ദ  പ  േ  മാ  യ നി  േ  പാ  ട ു ക  
ളുു സവുീ  ക  േി  ചുു  രതാ  കട  യാ  ണ ുേ  ഷുു രത  ടി സവു  നുും നാ  ടുുി  
രേ  കുുു മ  ട  ങുു  ണ  കമ  നുു് ഇ  വ  രുു വാ  ശി  പി  ടി  ചുു  ത.ു

ച  ങുു  നാ  രശ  േി  യി  രേ  ത ു ഒ  റുു  കപു ു ടുു സം  ഭ  വ  മ  ലുു. സം  
സുുാ  ന  കുത ു മുുാ  ട ു മാ  യി മ ു പുു  ത ുേ  ഷുു  രുതാു  ളം ഇ  ത  േ
സം  സുുാ  ന കതാ  ഴി  ോ  ളി  ക  ളാ  ണ ു ളുു  ത.ു ഇ  വ  േി  ലുു മ ു 
നുുു േ  ഷുു  രുതാു  ളം രപ  രുു മ  ട  ങുുി  രപുാു  യി  ടുുു  കണു ു നുുാ  ണു
ക  ര ു ത ു നുു  ത.ു അ  വ  രശ  ഷി  കുുു  നുു  വ  കേ  ലുുാം ഇ  വി  കട  തുു  
കനു ു യ ു ണുു്. അ  വ  ര ു കട താ  മ  സ  വംു ഭ  ഷുു  ണ  വംു വ  േി  
യ കവ  ലുുു  വി  ളി ത  കനു ു യാ  ണ.ു സം  സുുാ  ന സ  രുുകുുാ  രുു
ഇ  ട  കപ  ടുു് ഇ  വ  രുുകുുു രവ  ണുുി 4,603 കയുാം  പ ു ക  ളുു ത ു റ  
നുുി  ടുുു  ണുു്. അ  വി  കട  കയ  ലുുാം ക ു ടി 1,44,145 രപ  കേ  യാ  
ണ ു താ  മ  സി  പുുി  ചുുി  േി  കുുു  നുു  ത.ു അ  വ  രുുകുുു ഭ  ഷുു  ണ  
തുുി  നംു മ  റുു് അ  തയുാ  വ  ശയു  കാ  േയു  ങുു  ളുുകുുും വ  േി  യ ബ ു 
ദുുി  മ ു ടുുി  ലുു. അ  വ  രശ  ഷി  കുുു  നുു  വ  കേ സം  േ  ഷുുി  കുുു  നുു  
തി  നംു ആ  വ  ശയു  മാ  യ സ  ഹാ  യ  ങുു  ളുു േ  ഭയു  മാ  കുുു  നുു  തി  
നംു അ  ത  ത ുതപു  രദ  ശ  ങുു  ളി  കേ ത  രദു ു ശ സുുാ  പ  ന  ങുു  
ളുുകുുും ഇ  വ  കേ രജാ  േി  കുുു നി  രയാ  ഗി  ചുുി  േി  കുുു  നുു
കതാ  ഴി  ല ു ട  മ  ക  ളുുകുുു  മാ  ണ ുഉ  തുു  േ  വാ  ദി  തവും.  കകാ  രറാ  
ണ തപു  തി  രോ  ധ  തുുി  കുുു ഈ   കാ  േ  ഘ  ടുു  തുുി  ലുു തപു  
രുഷാു  ഭ  തുുി  കുുു രപ  േി  ോ  കണ  ങുുി  ലുുരപുാു  ലംു വ  േി  യ
രതാ  തി  ലുു ആ  ള ു ക  ളുു ക ു ടുും ക ു ട ു നുു  ത ുഅ  പ  ക  ട  മാ  ണ.ു
അ  ത ു കകാ  ണുുു ത  കനു ുവി  േ  കുുു  ക  ളുു േം  ഘി  ചുുു രറാ  ഡി  
േി  റ  ങുുി  യ  വ  രുുകുുും അ  വ  കേ അ  തി  ന ു രതുപ  േി  പുുി  ചുു  വ  
രുുകുുു  കമ  തി  രേ കപാ  േീ  സ ്ന  ട  പ  ടി  ക  ളുു സവുീ  ക  േി  കുുു  കമ  
നുുു ക  ര ു താം.  

എ  പി  എ  ലുു, ബി  പി  എ  ലുു വയു  തയുാ  സ  മി  ലുുാ  കത സം  
സുുാ  ന  കുത ുമ ു ഴ ു വ  നുു രറ  ഷ  നുു കാ  രുുഡ ുഉ  ട  മ  ക  ളുുകുുും
15 മ ു ത  ലുു 35 കി  രോ  തഗുാം വ  കേ അ  േി  യംു ആ  യി  േം ര ു 
പ വ  കേ വി  േ  യ ു ളുു പ  േ  ച  േ  കുുു സാ  ധ  ന  ങുു  ള ു കട കി  
റുുും തി  ക  ചുുും സൗ  ജ  നയു  മാ  യി വി  ത  േ  ണം കച  യുുാ  നുു ഉ  
തുു  േ  വാ  യി  േി  കുുു  ക  യാ  ണ ുസം  സുുാ  ന സ  രുുകുുാ  രുു. ഇ  
തി  ലുു ഒ  ര ു വി  ഹി  തം രക  തദുുു സ  രുുകുുാ  േി  രുുു  ത ു മാ  ണ.ു
അ  തി  ലുു ഒ  ര ുഭാ  ഗം ഇ  ത  േ സം  സുുാ  ന കതാ  ഴി  ോ  ളി  ക  
ളുുകുുു ക ു ടി നീ  കുുി  വ  യകുുു  ണം. 

ഇ  തി  ന ുപ ു റ  രമ, കകാ  വി  ഡ ുചവ  റ  സ ്പ  േി  രശാ  ധ  ന  
യകുുു് ഒ  ോ  ളുുകുുു ച ു ര ു ങുുി  യ  ത ുമ ു വാ  യി  േം ര ു പ എ  ങുുി  
ലംു രവ  ണം. രോ  ഗം ഉ  റ  പുുാ  യാ  ലുു ചി  കി  തുു  യുകുുു  ളുു
പ  ണം രവ  കറ  യംു രവ  ണം. സം  സുുാ  ന  തുു് കകാ  വി  ഡു
പ  േി  രശാ  ധ  ന  യംു ത ു ട  രുു ചി  കി  തുു  യംു തി  ക  ചുുും സൗ  ജ  
നയു  മാ  ണ.ു ഏ  ഴാ  യി  േ  രുതാു  ളം രപ  ര ു കട സാ  മുുി  ള ു ക  ളാ  
ണ ുഇ  ത ു വ  കേ പ  േി  രശാ  ധി  ചുു  ത.ു സാ  മുു  തുുി  ക വ  രുുഷ  
തുുി  കുുു അ  വ  സാ  ന  മാ  യ  തി  നാ  ലംു കകാ  വി  ഡ ു നി  യ  
തനുുു  ണം മ ു േ  മ ു ളുു വ  ര ു മാ  ന  മാ  രുുഗ  ങുു  ളുു അ  ട  ഞുു  തി  
നാ  ലംു കപാ  ത ു ഖ  ജ  നാ  വി  രേ  കുുു  ളുു വ  ര ു മാ  നം വ  ള  കേ
ക ു റ  ഞുുു  രപാ  യ കാ  േ  ഘ  ടുു  മാ  ണി  ത.ു അ  ടി  യ  നുു  േ സാ  
ഹ  ച  േയു  ങുു  ളുു രന  േി  ട ു നുു  തി  ന  ട  കുും കപാ  ത ു ജ  ന  ങുു  ളി  
ലുു നി  നുുു  ളുു സാ  മുു  തുുി  ക സ  ഹാ  യം സ  മാ  ഹ  േി  കുുു  ക  
യാ  ണ ുമ ു ഖയു  മ  തനുുുി പി  ണ  റാ  യി വി  ജ  യ  നംു തപു  ധാ  ന  മ  
തനുുുി ന  രേ  തദുുു രമാ  ദി  യംു. ഇ  ത  േ സം  സുുാ  ന കതാ  ഴി  ോ  
ളി  ക  ളുു മ ു ത  ലുു എ  പി  എ  ലുു-  ബി  പി  എ  ലുു വയു  തയു  സ  മി  ലുുാ  
കത നാം   ഓ  രോ  ര ു തുു  രംു ഗ ു ണ  രഭാ  കുുാ  കുു  ളാ  യ ഈ   
പ ു ന  േ  ധി  വാ  സ പാ  കകു ു ജി  ലുു സാ  ധയു  മാ  യ എ  ലുുാ  വ  രംു
പ  ങുുാ  ളി  ക  ളാ  വ  ണം. ഇ  ങുു  കന സ  മാ  ഹ  േി  കുുു  നുു ചി  ലുുി  
കുുാ  ശ ുരപാ  ലംു പാ  ഴാ  കുുു  ക  രയാ, അ  ന  രുുഹ  േി  കേ  തുുു  
ക  രയാ കച  യുുാ  കത സ ു താ  േയു  വംു സ  തയു  സ  നുു  വ ു മാ  യി
വി  നി  രയാ  ഗി  ചുു് കകാ  വി  ഡ ു തപു  തി  രോ  ധ  തുുി  ലുു രോ  ക  
തുുി  ന ുത  കനു ുന  മ ു കുുു മാ  ത ു ക  യാ  കാ  ന ു ളുു അ  വ  സ  
േം ക ു ടി  യാ  ണി  ത.ു

കര്തല്ണ്്ാകണം
ഇതരസംസ്്ാനറതാഴിലാളികള്്ക്്്ം

മഖ്മപ്ര്4

ത ണുുീ രുുമ ുകുും ബ ണുു് ത ുറ കുുു നുു ത ുനീ ണുുു രോ ക ു
നുു രൊ കട രവ മുു നാ ടുുു കാ യ േി കേ മ േി നീ ക േ ണം

ര ുഷുു മാ ക ുനുുു. ക ുടുു നാ ടുുി കേ കൊ യതുുു് പ ുരുുതുുി യാ 
കാ തുു തി നാ ലുു ബ ണു്ു ത ുറ കുുു നുു ത ുനീ ളാ നുു സാ ധയു ത.
സാ ധാ േ ണ ന ട പ ടി തകു മം അ ന ുസ േി ചു്ു  15 ന ു ബ ണു്ു ത ു
റ രകു ുണുു താ ണ.ു മാ രുുചുു് േ ണുുാം ആ ഴചു രോ കട ആ േ പുുു 
ഴ- രൊ ടുു യം ക േ കറുുു രുുമാ ര ുകട രന ത ുതവു തുുി ലുു വ ക ുപു്ു ഉ 
രദുയാ ഗ സുു ര ുകട രോ ഗം ബ ണുു് ത ുറ കുുു നുു ത ു സം ബ 
നുുി ചുു് രച ോ റ ുളുു താ ണ.ു കൊ വി ഡ ുഭീ തി യ ുകട പ ശുുാ 
തുു േ തുുി ലുു രോ ഗം സാ ധി കുുി ലുു. വി ഡി രോ രൊ ണുുഫ 
റ നുുസി ങ ു സം വി ധാ ന തുുി ല ുകട രോ ഗം ന ട തുുാം.
ചവ കി വി ത ചുു പാ ട ങുു ളി ലംു കൊ യതുുുു ക ഴി യ ണ കമ 
ങുുി ലുു രമ യ ുപ ക ുതി വ കേ നീ ളംു.  

ഉ പു്ു ക യ റി ഇ റ ങുുി യി ലുു ങുുി ലുു ഈ  രമ ഖ യി കേ തപു ക ു
തി യ ുകട താ ളം കത റുുും അ തി നാ ലുു അ ധി ക ുത രുു രവ ണുു
ന ട പ ടി ക ളുു സവുീ ക േി കുു ണം.  ക ുടുു നാ ടുുി കേ യംു അ പുു രുു
ക ുടുു നാ ടുുി കേ യംു കാ രുുഷി ക ക േ ണുു രുു ഇ നി യംു തപുാ വ 
രുുതുുി ക മാ യി ടുുി ലുു. ആ റ ുരമ ഖ േ ക ളാ യി തി േി ചു്ു ക ുടുു നാ 
ടി ന ുകാ രുുഷി ക ക േ ണുു രുു രന േ രതു ുത കനു ുത യാ റാ കുുി 
യ താ ണ.ു േ ണുുാം ക ുടുു നാ ട ുപാ കകു ുജി കുുു ആ രോ ച ന ക 
ള ുകട ഭാ ഗ മാ യി ഇ ത ുവീ ണുുും സ രുുകുുാ േി ന ുന ലുുകി യി 
ടുുു ണു്ു.

കൊറോണക്്ാലത്്്
തണ്്ീര്്മ്ക്്ംബണ്്്മറക്്ര്ത്

മെമര്ൊമെയിൽ

സമ്്ത്്്കാലത്്്തൈപത്്്വച്്ാൽ...
പര്ൊ ഫ. പെ. വി. ശോ മ സ്
(മ ുന രക തദുുു ഭ ഷുുുയ കോ ത ുവി ത േ ണ 
വ ക ുപുുു മ തനുുുി) കൊ വി ഡ ു വയുാ പ 

ന ദ ുേി ത 
തുുി ല ക ഴി യ ുനുു ജ ന ങുു 
കള രച ര തുുു പി ടി ചുു് സം േ 
ഷുു ണം ന ല ക ുനുു തി ന ു ഭ 
ഷുു ണ വംു മ റുു് ആ ശവുാ സ
സ ഹാ യ ധ ന വംു രക തദുുു- 
സം സുുാ ന സ ര കുുാ ര ുക ള
തപു ഖയുാ പി ചുുി േി കുുു ക യാ ണ.ു 

130 രൊ ടി യി രേ കറ ജ ന 
ങുു ള അ ധി വ സി കുുു നുു ഇ 

നുുുയ കയ രപു ുകേ വ ള കേ സ ങുുീ ര ണ മാ യ തപു രദ ശ തു്ു
മ ുനുുാ ഴചു രോ ളം പ ുറ തുുി റ ങുുാ ന ക ഴി യാ തുു,
കതാ ഴി ല കച യുുാ ന ക ഴി യാ തുു ജ ന ങുു ള കു്ു അ വ 
ശയു വ സത് ുകുു ളംു ക ര ുത ല ധ ന വംു യ ോ വി ധി
അ ര ഹ ോ യ വ േി ല എ തുുി കുുു ക എ നുു ത ുതശു മ ക 
േ വംു അ രങു ുയ റുും തപു യാ സം നി റ ഞുു ത ുമാ ണ.ു

രക തദുുു- സം സുുാ ന സ ര കുുാ ര ുക ള തപു ഖയുാ പി 
കുുു നുു സ ഹാ യ ങുു ള വ സത് ുകുു ളാ യാ ലംു പ 
ണ മാ യാ ലംു താ മ സം ക ുടാ കത യ ോ ര േ ചക 
ക ളി ല എ തുുി കുുാ ന ക ഴി യ ുനുു ത ുമ ന രോ ഹ ന 
സി ങ ുരന ത ുതവും ന ല കി യ േ ണുു് യ ുപി എ ഗ വ 
ണ കമ നുുുു ക ള മാ ന ദ ണുു വംു ച ടുു വംു ച ടുു കുുു ടംു
അ ടി സുുാ ന മാ കുുി ചക കകുാു ണുു ദീ ര ഘ വീ ഷുു 
ണ മ ുളുു ന ട പ ടി ക ളി ല ുകട യാ ണ.ു ത നുുു േം വ ള 
കേ രവ ഗ തുുി ല ആ ശവുാ സ ന ട പ ടി ക ള ജ ന ങുു 
ളി രേ തുുി കുുാ ന ഇ നുുു സ ര കുുാ േി ന ുക ഴി യംു.

2013 കേ  േ ണുുാം യ ുപി എ സ ര കുുാ േി കുുു രക 
തദുുു ഭ ഷുുുയ- കപാ ത ുവി ത േ ണ മ തനുുുി യാ യി േി കകുു
ൊ ന കകാ ണുുു വ നുു രദ ശീ യ ഭ ഷുുുയ സ ുേ ഷുുാ
നി യ മം ഇ നുു് ജ ന ങുു ള പ ടുുി ണി യംു, തപു യാ സ 
വ ുമി ലുുാ കത ക ഴി യ ുനുു തി ന ുഅ ടി സുുാ ന മാ യി.
ോ ജയു കതു ു മ ുഴ ുവ ന ജ ന ങുു കള യംു മ ുന ഗ ണ 
ന- ഇ ത േ പ ടുുി ക യി ല കപു ുട ുതുുി, വീ ടുു മുു മാ ര ുകട
രപ േി ല രറ ഷ ന കാ ര ഡ ുക ള ന ല കി, അ വ ര 
കു്ു നി ശുുി ത അ ള വി ല ഭ ഷുുുയ ധാ നയും ഉ റ പുുാ കുുി.
സം ഭ േ ണ രക തദുുും- രറ ഷ ന ക ട ക ള - ഉ പ രോ 
കുുാ വ ുവ കേ എ ലുുാം കന റു്ു വ ര കുുി ല ുകട ബ നുുി 
പുുി ചുുു. ത ങുു ള കുു് അ വ കാ ശ കപു ുടുു ഭ ഷുുുയ ധാ നയു 
ങുു ള എ തതു കയ നുുും, അ തി കുുു ഗ ുണ നി േ വാ 
േം, ഏ ത ുക ട യി ല നി നുുും വാ ങുുാ നാ വംു ത ുട 

ങുുി യ വ കയ ലുുാം കമാ ചബ ല രോ ണി ല ുകട ഉ പ 
രോ കുുാ വി ന ുവീ ടുുി േി ര ുനു്ു അ റി യാ നംു ക ഴി യ ു
നുു സം വി ധാ ന വ ുമാ യി. 

വ ന കി ട മ ുത ോ ളി തുു ോ ജയു ങുു ളി ല രോ ല ു
മി ലുുാ തുു സം വി ധാ ന വംു സ തമുുു ദാ യ വ ുമാ ണു
രദ ശീ യ ഭ ഷുുുയ സ ുേ ഷുുാ നി യ മ തുുി ല ുകട നാം  
സ ുഷുുി ചുു ത.ു 2013 ല  ോ ഷ് തടുീ യ മാ യി ഈ  നി യ മ 
കതു ുഎ തി ര തുു വ കേ ലുുാം ഇ നു്ു ഈ  നി യ മം അ 
ടി സുുാ ന മാ കുുി യാ ണ ു സ ഹാ യം ന ല ക ുനുു ത.ു
രദ ശീ യ ദ ുേ നുു രോ, കവ ളുു കപു ുകുു രോ മ റു്ു കക ട ു
തി ക രോ ഉ ണുുാ യാ ല ജ ന ങുു ള പ ടുുി ണി കി ട കുു 
ര ുകത നുു േ ഷുുുയ രുത ുകട ഭ ഷുുുയ ധാ നയു ങുു ളാ യ
അ േി, രോ ത മു്ു, ക ട േ, പ യ ര, പ േി പു്ു, റാ ഗി, മി കലു ു
റുു് എ നുുി വ മ ുനുുു വ ര ഷ രതു ുകുു് സം ഭ േി ചുുു വ 
യകുുുാ ന ുളുു ചസ രോ ക ളംു, ക ുറുു ന സം ഭ േ ണ 
ശാ േ ക ളംു യ ുപി എ ഗ വ ണ കമ ു്ുു സുുാ പി ചുുു. എ 
ഫസുി ഐ രോ കൌ ണ ുക ളി ല മ ുനുുു മാ സ 
രതു ുകുുു ളുു രറുുുു കുു് നി േ നി ര തുു ണ കമ നുു് നി 
ഷക് ര ഷി ചുുു. ഗ ര ഭി ണി ക ള കുുും, തപുാ യ മാ യ വ ര 
കുുും, ക ുടുുി ക ള കുുും തപു രതുയ ക പ േി േ ഷുു ന ല കി.

കകാ രോ ണ യ ുകട കക ട ുതി യി ല എ ലുുാ വി ഭാ 
ഗ കതു ുയംു ക ര ുത രോ കട കാ തുുു സം േ ഷുുി കുുാ 
ന ഇ ട യാ കുുു നുു ത ുരദ ശീ യ ഭ ഷുുുയ സ ുേ ഷുുാ നി 
യ മ തുുി കുുു പ ഴ ുത ട ചുു ച ടുു ങുു ളാ ണ.ു

ബാ ങുുു ക ളി ല എ ലുുാ വ ര കുുും സീ രോ ബാ േ ന 
സ ്അ കുുൗ ണു്ു ആ േം ഭി കുുു നുു തി നംു, സ ബസുി 
ഡി ക ള രന േി ടു്ു ഓ രോ വയു കുുി യ ുകട യംു വയു കുുി 
ഗ ത അ കുുൗ ണുുി രേ കുു് മാ റുുു നുു തി ന ുമ ുളുു സം 
വി ധാ നം കകാ ണുുു വ നുു തംു മ ന രോ ഹ ന സി 
ങുുി കുുു യ ുപി എ ഗ വ ണ കമ ുുുാ ണ.ു 

ഇ നുു് എ ലുുാ തകു മീ ക േ ണ ങുു ള ുരട യംു രക തദുുു 
ബി നുുു ആ ധാ റാ ണ.ു യ ുപി എ സ ര കുുാ േി കുുു.
കാ േ ഘ ടുു തുുി ല ധ ന മ തനുുുി യാ യി ര ുനുു പി. ചി ദം 
ബ േം കകാ ണുുു വ നുു ആ ധാ റി കന തി കേ കത ര ു
വി ലംു പാ ര േ കമ ുുുി ലംു നി േ വ ധി തപു രഷു ുഭ ങുു 
ള സ ുഷുുി കുു കപു ുടുുു കവ ങുുി ലംു ഇ നുു കതു ുരക തദുുു- 
സം സുുാ ന സ ര കുുാ ര ുക ള കുു് ജ ന ങുു കള ക 
കണു ുതുുാ നംു സ ഹാ യം ന ല കാ നംു ചക തുുാ 
ങുുാ വ ുനുു ത ുആ ധാ റാ ണ.ു ആ ധാ റി ലുുാ തുു ഒ രു
ക ുടുുി രോ ലംു ഉ ണുുാ വ ര ുകത നുു േ ഷുുുയ മാ യി ര ു
നുുുയ ുപി എ സ ര കുുാ േി ന.ു 

ജ ന ങുു ള ുകട സ മുുു ര ണ വി വ േ രശ ഖ േ ണം ഇ 
രപു ുള രക തദുുു- സം സുുാ ന സ ര കുുാ ര ുക ള കുു്
കാ േയു ങുു ള എ ള ുപുു മാ കുുി. തഗുാ മ ങുു ളി കേ നി ര ധ 

ന ോ യ ജ ന ങുു കള സ ഹാ യി കുുു നുു തി നംു അ വ 
ര ുകട മ ന ുഷയു തപു യ തനും ോ ജയു തുുി ന ുഉ പ രോ ഗ 
കപു ുട ുതുുു നുു തി നംു രവ ണുുി കകാ ണുുു വ നുു കതാ 
ഴി ല ുറ പുുു പ ദുു തി യാ ണ ുകകാ രോ ണ യ ുകട ക ശ 
കുുി രയ റി ല ദ ുേി ത ബാ ധി ത ോ യ ജ ന ങുു കള രച 
ര തു്ു പി ടി കുുാ ന ഇ നു്ു സ ര കുുാ േി ന ുപി ടി വ ളുുി 
യാ യ ത.ു പ േ ബ ജ റുുു ക ളി ലംു കതാ ഴി ല ുറ പു്ു പ ദുു 
തി വി ഹി തം ക ുറ ചുുു കകാ ണുുു വ നുു് ഇ ലുുാ യമു
കച യുുാ ന തശു മി ചുു ബി കജ പി ഗ വ ണ കമ ു്ുു ഇ രപു ു
ള ആ  പ ദുു തി യി ല ുകട ജ ന ങുു ള കു്ു സ ഹാ യ കമ 
തുുി കുുാ ന ഒ ര ുങുുു നുുു എ നുു ത ുആ ശവുാ സ ക േം. 

നാ ടി കുുു ന കടു ുലുുാ യ ക ര ഷ ക കേ സം േ ഷുുി 
കുുു നുു തി നംു അ വ ര ുകട ഉ ല പുു നുു ങുു ള കു്ു നയുാ 
യ വി േ യംു ക ുഷി യി റ കുുു നുു തി ന ുസ ഹാ യ വംു
എ നുു നി േ യകുുുാ ണ ുകി സാ ന കാ ര ഡ ുപ ദുു തി
യ ുപി എ ഗ വ ണ കമ ുു്ു കകാ ണുുു വ നുു ത.ു ഈ  ക 
ഷുു കാ േ തുു് ക ര ഷ ക ര കുു് ആ ശവുാ സ ദീ പ മാ കാ 
ന അ ടി സുുാ ന മാ ക ുനുു ത ുയ ുപി എ ഗ വ ണ കമ 
നറ്ി കുുു ഈ  പ ദുു തി ത കനു.ു 

യ ുപി എ - രൊ ണ തഗു സ ്സ ര കുുാ ര ുക ള ോ ജയു 
തുുി ന ുഎ നുുു കച യതു,ു ജ ന ങുു ള കു്ു എ നുുു ന 
ല കി കയ നുു രോ ദയു തുുി കുുു ഉ തുു േം ഇ രപു ുള
രോ ധയു കപു ുട ുനുുു ണുുാ വംു. അ ട ുകുുും ചി ടുു യംു ജ 
ന രഷു ുമ ക േ മാ യ പ ദുു തി ക ള ുമാ ണ ുഒ ര ുരഷു ുമ
ോ ഷ് തടു തുുി ന ുഅ ഭി കാ മയു കമ നു്ു ഇ രപു ുള എ ലുുാ 
വ രംു അ ന ുഭ വ തുുി ല ുകട അ റി യ ുനുുു ണുുാ വംു. 

ഭാ േ തം സവു ത തനുുു മാ വ ുരുപ ുള അ നുു് ോ ജയു 
കതു ുജ ന ങുു ള കു്ു മ ുനുുു മാ സം ക ഴി ഞുുു ക ുടാ 
ന ുളുു ഭ ഷുുുയ ധാ നയു രമ സം ഭ േ ണ രക തദുുു ങുു ളി ല
ഉ ണുുാ യി ര ുനുുു ളുുു. ഇ നു്ു 130 രൊ ടി ജ ന ങുു കള
മ ുനുുു വ ര ഷം മ ുനുുു രന േം ഊ ടുുാ ന ുളുു ഭ ഷുുുയ 
ധാ നയു ങുു ള ന മുുു കട സം ഭ േ ണ രക തദുുു ങുു ളി ല ഉ 
കണു ുനുു ത ുത കനു ുയാ ണ ുയ ുപി എ ഗ വ ണ കമ നറ്ു
ന ല കി യ രന ടുും. ആ ര ുകട യംു അ നുും മ ുടുുി കലു ു
നു്ു ചധ േയു മാ യി പ റ യാ ന ആ തുു വി ശവുാ സം ഉ 
ണുുാ യ ത ു രദ ശീ യ ഭ ഷുുുയ സ ുേ ഷുുാ നി യ മ തുുി 
കുുു ഗ ുണ ഫ േ മാ കണ നുു കാ േയും മ റ നുുു ക ുടാ. 

മ ഞുു, കവ ളുു, നീ േ, പി ങു്ു, കാ ര ഡ ുട മ ക ള കു്ു
സൗ ജ നയു രറ ഷ ന ക ുതയു മാ യി രറ ഷ ന ക ട ക ളി 
ല നി നു്ു വാ ങുുാ ന ഇ ട യാ കുുു നുു തംു ഈ  നി യ 
മം ത കനു.ു ഒ ര ു മ ണി അ േി രോ ലംു പാ ഴാ യി
രോ കി കലു ുനുുും ക േി ഞുു നുു യി ല എ തുുി കലു ു
നുുും ഈ  നി യ മം ഉ റ പുുു വ ര ുതുുു നുുു. ഭ ഷുുുയ സ ു
േ ഷുുാ നി യ മം രക േ ള തുുി കുുു ഭ ഷുുുയ വി ത േ ണ

േം ഗം ത ക ര തുുു കവ നുു് ഇ നി ആ രംു ആ രഷു ു
പം ഉ നുു യി കുുാ നി ട യി ലുു. 

ഭ ഷുുുയ ഉ തപുാ ദ ന േം ഗ തു്ു നാം  വ ള കേ മ ുനുുി 
ോ ണ.ു 1947 ഓ ഗ സു്ുുു 15 ന ു ഇ നുുുയ സവുാ ത തനുുുുയ മാ 
വ ുരപു ുള ബ ര മ യി ല നി നു്ു അ േി യംു അ രമ േി 
കുു യി ല നി നുുു രോ ത മുുും ഇം ഗുു ണുുി ല നി നുുു
ത ുണി തുു േ ങുു ളംു എ തുു ണ മാ യി ര ുനുുു. ഭാ േ ത 
തുുി കുുു തപു േ മ തപു ധാ ന മ തനുുുി യാ യി ര ുനുു പ 
ണുുി റു്ു ജ വ ഹ ര ോ ല ആ സ ുതതു ണ രന ത ുതവും ന 
ല കി യ പ ഞുു വ തുു േ പ ദുു തി യി ല ുകട കാ ര ഷി 
ക- വയു വ സാ യി ക േം ഗ തു്ു നാം  കാ േയു ഷുു മ മാ യ
രന ടുും ഉ ണുുാ കുുി. 2018-19 ല 283.37  മി േയു ണ ഭ 
ഷുുുയ ധാ നയു മാ ണ ുനാം  ഉ തപുാ ദി പുുി ചുു ത.ു ഇ ത ുമ ു
ന വ ര ഷ ങുു രള കുുാ ള 17.6 മി േയു ണ ക ുട ുത ോ 
ണ.ു 100 മി േയു ണ ഭ ഷുുുയ ധാ നയു ങുു ള സ ുേ ഷുുി ത 
മാ യി രശ ഖ േി കുുു വാ ന ക ഴി യ ുനുു ആ ധ ുനി ക
സം ഭ േ ണ ശാ േ ക ള കോ ത-ു സവു കാ േയു രമ ഖ േ 
യി ല ന മ ുകുുു ണു്ു.

യ ുപി എ ഗ വ ണ കമ ു്ുു സ മ സത് ജ ന ങുു ള ുകട 
യംു ആ രോ ഗയു സം േ ഷുു ണം ഉ റ പു്ു വ ര ുതുുു നുു 
തി ന ുന ട പുുി ോ കുുി യ രദ ശീ യ ആ രോ ഗയു മി ഷ ന
ന മുുു കട ന ഗ േ ങുു ളി ലംു നാ ടുുി ന പ ുറ ങുു ളി ലംു
അ ധി വ സി കുുു നുു ജ ന ങുു ളി ല ആ രോ ഗയു വി ലുു 
വംു ശ ുചി തവു രോ ധ വംു സ ുഷുുി ചുുു. രോ ക കതുു
വ ന കി ട ോ ജയു ങുു ള കൊ വി ഡി ന ുമ ുമുുി ല, വി റ 
ങുു േി ചുുു നി ല കുുു രപു ുഴംു രോ ഗ ബാ ധി ത ര ുകട
എ ണുും ക ുറ ഞുു തംു മ േ ണ നി േ കുു് വ ള കേ രയ 
കറ ക ുറ ചുു തംു രദ ശീ യ ആ രോ ഗയു മി ഷ കുുു ക ഴി 
ഞുു പ തി റുുാ ണുുി ല ുണുുാ യ വി ജ യ ക േ മാ യ തപു വ ര 
തുു ന തുുി കുുു ഒ ര ുഘ ട ക മാ ണ.ു ഇ നുുും ന മുുു കട
ന ഗ േ ങുു ളംു തഗുാ മ ങുു ളംു ആ രോ ഗയു സം േ ഷുു ണ 
തുുി ല മ ുന പ നുുി യി ല നി ല കുുു നുു തി നംു ജ ന 
ങുു ളി ല ആ തുു വി ശവുാ സം സ ുഷുുി കുുു നുു തി നംു
കാ േ ണം രദ ശീ യ ആ രോ ഗയു മി ഷ നാ ണ.ു 

ആ ധാ ര, കി സാ ന കാ ര ഡ,ു ജ ന ധ ന അ 
കുുൗ ണുു് , രദ ശീ യ ഭ ഷുുുയ സ ുേ ഷുു നി യ മം, കതാ 
ഴി ല ുറ പുു് പ ദുു തി, രദ ശീ യ ആ രോ ഗയു മി ഷ ന ത ു
ട ങുുി യ ുപി എ ഗ വ ണ കമ ുു്ു ദീ ര ഘ ദ ുഷുുി രോ കട
കകാ ണുുു വ നുു ജ ന രുഷ ുമ ക േ വംു സ ുതാ േയു വ ു
മാ യ പ ദുു തി ക ളാ ണ ു ഈ  കൊ രോ ണ കുുാ േ 
തുു് ഇ നുുുയ യി കേ ജ ന ങുു കള ക ര ുത രോ കട രച 
ര തുു് നി ര തുുാ നംു അ വ ര കുു് ആ തുു വി ശവുാ 
സം ന ല കാ നംു ഇ ട യാ കുുി യ കത നുു സ തയും ഇ 
നി കയ ങുുി ലംു തി േി ചുു റി യ ുക.

ശോ.  ആ സാ ദ്രോ കം വ ലുുാ കത മാ റ ുക യാ ണ.ു
കൊ രോ ണ അ തി കുുു മാ േ 

ക ര ുപ തുുി ലുു ഭ ുഖ ണുു ങുു കള പി ടി ചുുു ക ു
ല ുകുുു നുുു. സ ക േ തപു താ പ ങുു ളുുകുുും
താ കഴ കവ റംു മ ന ുഷയു ര ുകട നി േ വി ളി ക 
ളുു രക ടുുു ത ുട ങുുി യി േി കുുു നുുു. ഭ േ ണ ക ു
ട ങുു ളുു അ വ യ ുകട പ േി മി തി ക ളുു അം ഗീ 
ക േി ചുുു ത ുട ങുുി.

2008ന ു രശ ഷം അ കമ േി കുു നുു സ മുു 
ദഘു ട ന തപു തി സ നുുി യി രേ കുുു നീ ങുുു നുുു. 2008ലുു  അ കമ േി 
കുു നുു സ മുു ദ ുവയു വ സുു യ ുകട ആ ഭയു നുു േ തപു തി സ നുുി യാ ണു
രഹ ത ുകവ ങുുി ലുു ഇ രപു ുളുു രൊ വി ഡ ു19എ നുു പ ക രുുചുു വയുാ ധി 
യാ ണ.ു മ ന ുഷയു കന യംു തപു ക ുതി കയ യംു തീ കേ പ േി ഗ ണി കുുാ 
തുു മ ുത ോ ളി തുു മ തുു ോ രവ ശം വി നാ ശ തുുി കുുു വി ള കവ ട ു
കുുു നുുു.

യ ുരോ പയു നുു സാ മുു തുുി ക േം ഗ വംു ര ുഷുു മാ യ തപു തി സ 
നുുി രന േി ട ുനുുു. പ ഴ യ തപു താ പ കമ ലുുാം കൊ ഴി ഞുുു രോ വ ു
ക യാ ണ.ു യ ുരോ പയു നുു യ ുണി യ കന വി കട എ നു്ു അം ഗ ോ തഷുുു 
ങുു ളാ ണ ുവി േ പി കുുു നുു ത.ു മ ുത ോ ളി തുു ദ ുരുുനുു ട തുു ങുു ള ുകട
പ േി ഹാ േ കമ നു്ു എ നുു വ രുു ചി നുുി ചുുു ത ുട ങുുി യി ടുുു ണു്ു. സ് കപ 
യു നി ലുു സവു കാ േയു ആ ശ ുപ തതുി ക ളംു ആ രോ ഗയു േ ഷുുാ സം വി 
ധാ ന ങുു ളംു കപ കടു ുനു്ു രദ ശ സാ ലുുകുു േി ചുുു. ക ട ങുു ളംു ബാ ധയു 
ത ക ളംു ഇ റുു േി എ ഴ ുതി തുു ളുുി. തഫുാ നുുസംു പ ുതി യ തപു ഖയുാ പ 
ന ങുു ളുു ന ട തുുി. നി ക ുതി യംു വാ ട ക യംു മ റുുും ഒ ഴി വാ കുുി ജ 
ന ങുു കള ക ുകട നി രുുതുുു നുുു. അ കമ േി കുു നുു രസുുുു റുുു ക ളി ലുു േ 

ഷുു കുു ണ കുുാ യ ഭ വ ന േ ഹി ത കേ പാ രുുപുുി കുുാ നുു ഇ ടം രത ട ു
നുുു. കാ േി രോ രുുണി യ യി ലുു മാ തതും വീ ടി ലുുാ തുു വ രുു ഒ ര ുേ 
ഷുു തുുി രേ കറ വ രംു.

അ തി രവ ഗം പ ട രുുനുുു പി ടി കുുാ വ ുനുു രോ ഗ തുുി കുുു വാ 
ഹ ക ോ വ ുക ച േ നാ തുു ക സ മ ുഹ മാ ണ.ു അ ത ുമി കുു വാ റംു
അ ടി തുു ടുുു മ ന ുഷയു ര ുരട താ ണ.ു എ ലുുാ ധ ന മ ുത ോ ളി തുു വി ക 
സ ന ങുു ളി ലംു പ ുറം ത ളുു കപു ുടുു അ രന ക രുു ത ങുു ള ുകട സ ുേ ഷുു 
യുകുുു ഭീ ഷ ണി യാ വ ുകമ നുു് സ മുു നുു രോ കം അ റി ഞുുു ത ു
ട ങുുി. തബുി ടുു നി ലംു തബു സീ േി ലംു തപു താ പി ക ളാ യ ഭ േ ണാ ധി 
കാ േി ക ളുു രൊ വി ഡ ുതീ ണുുി കി ട പുുാ ണ.ു തടു മുു് ട വ റംു കവ ളുു
കൊ ടുുാ േ വംു ഭ യ തുുി കുുു നി ഴ േി ോ ണ.ു അ തി നാ ലുു "എ 
ലുുാ വ രംു ഏ തി ട തുുാ രോ അ വി രട കുു് ഒ ത ുങുുു വി നുു' എ 
നുുു ഭ േ ണ ക ുട ങുു ളുു നി രുുതുുാ കത നി േ വി ളി കുുു നുുു.

അ കമ േി കുു യി ലുു രൊ വി ഡ ുബാ ധി ത ര ുകട എ ണുും േ 
ഷുും ക വി ഞുു ത ുഅ തി രവ ഗ മാ ണ.ു ചച ന കയ യംു ഇ റുു 
േി കയ യംു പി നുു ളുുു നുു ധ ുതി. വി ക സി ത ോ ജയു ങുു ളുു ഒ 
കുന ുനുുാ യി ത േ ക ുനി കുുു നുുു. അ നുുാ ോ തഷുുു ബ നുു ങുു 
കള കുുു റി ചുുു പ ഠി കുുു നുു പ ണുുി ത നുുാ രുു രോ ക തകു മം മാ റ ു
ക യാ കണ നുു് തപു വ ചി കുുു നുുു. മ ുത ോ ളി തുും അ തി ജീ വി 
കുുാ നുു ന ട തുുു നുു യ ുദുു മാ കണ നുു് വി ശ ദീ ക േി കുുു നുുു.

പ കുട ുകകു ുപ ക രുുചുു വയുാ ധി ക ളുു ആ ദയു കമ തുുു ക ദ േി 
തദു ജീ വി ത ങുു ളി ോ ണ.ു കത ര ുവ ുതി ണുു ക ളി ലംു രച േി ക ളി 
ല ുമാ ണ.ു രോ ഗം പ തി നാ യി േ ങുു കള കൊ ണുുു രോ കംു. ഇ 
രപു ുഴാ വ കടു ുഅ ത ുമ ുക ളുുതുു ടുുി ലംു മ ധയു വ രുുഗ തുുി ലംു വി 
തുുി രടു ുതാ രഴ യകുുുി റ ങുുു. വി മാ ന രമ റി യാ ണ ുരോ ഗ സ 
ഞുുാ േം. അ ടി തുു ടുുു മ ന ുഷയു േി കേ തുുി യാ ലുു അ കത മുുാ ടംു

അ തി തദു ുതം പ ട രംു. കക ടുുി കപു ുകുുി യ സ മുു ദതുകു മ ങുു ളുു ത 
ക രംു.

ഏ റുു വംു ച േ നാ തുു ക മാ യ ഘ ട കം പ ണ മ ലുു. ഉ തപുാ ദ 
ന കുത ുഴി ോ ളി ക ളാ ണ.ു പ ുറം ത ളുു കപു ുടുു വ രംു നാ രോ ടി ക 
ള ുമാ ണ.ു അ വ ര ുകട സവു പനു റി പുു ബുുി കുുി കന എ േി യി ചുുു
ക ള യാ നുു മ ുത ോ ളി തുു തുുി ന ുചവ റ സുുു ക ളുു ഏ കറ യ ു
ണുു്. ഇ രപു ുഴാ വ കടു ുപ േ കുുു നുു ത ുആ തുു നാ ശ തുുി കുുു വയുാ 
ധി ചവ റ സ ുക ളാ വംു. ഭ സമ്ാ സ ുേ മ ുത ോ ളി തുും ആ  
കെ ടുു േി ലുുനി നുുു വി മ ുകുു മ ലുു. അ ടി തുു ടുുു ജീ വി ത ങുു കള
പി ടി ചുുു കക ടുുി രവ ണം മ ുത ോ ളി തുു തുുി ന ുേ ഷുുാ രന ടുും.

പ ടുുി ണി ോ ജയു ങുു ളി ലുു പ ക രുുചുു രോ ഗ ങുു ളുു പ ട ര ുരുപ ു
ളുു ക ുട ുത ലുു വാ യപു യാ വാ കമ നുു് ഉ ദാ േ ോ വ ുനുു വി ക സി 
ത ോ ജയു ങുു ളുു ഇ രപു ുളുു പ ത റി യി േി കുുു നുുു. ചച ന യി ല
നി രുന ുകൊ റി യ യി ലുുനി രുന ുമ റ ുമ ര ുനുുാ വാ കമ നുു് യ ു
എ സ ുരോ ലംു വ ഴ ങുുു നുുു. രോ ക ജ ന ത യ ുകട പാ തി യംു
വീ ട ുക ളി ലംു രക മുുു ക ളി ലംു അ ട യകുുു കപു ുടുുു ക ഴി ഞുുു.
ത ങുു ളുുകുുു മാ തതും ത ുറ നുു രോ ക തുു് സ മുു ദഘു ട ന ക ള ു
കട യ ുദുും അ തി കുുു അ ധീ ശ ശ കുുി കയ രത ട ുക യാ ണ.ു

എ ലുുാ യ ുദുു തുുി ല ുകമ നുു ത ുരോ കേ വ േി യ നാ ശം
സാ ധാ േ ണ മ ന ുഷയു രുുകുുാ വംു. എ ങുുി ലംു ഈ  യ ുദുും ന 
ലുുക ുനുു മ ുഖയു പാ ഠം വീ ടി ലുുാ തുു, കൊ ഴി േി ലുുാ തുു മ ന ുഷയു 
ര ുണുുാ വ ര ുത ുഎ നുു താ ണ.ു ഇ േ ക കള, പ ുറം ത ളുു കപു ുട ുനുു 
വ കേ സ ുഷുുി കുുു നുു വി ക സ നം മ ന ുഷയു ോ ശി യ ുകട നി േ 
നി ലുുപുുി ന ുഭീ ഷ ണി യാ ണ ുഎ നുു താ ണ.ു തപു ക ുതി കയ യംു
ജീ വ തപു പ ഞുു കതു ുയംു മ ന ുഷയു കന യംു മ റ നു്ു ഇ നി ഒ ര ുച ുവ 
ടംു മ ുരനു ുടുുു കവ യകുുു ര ുത ുഎ നുുാ ണ.ു

പര്താരങ്്ള്്തകര്്ക്്്ന്്നിലവിളികള്്ഉയര്ന്്്

തിളങ്്ാന്്തയാറെട്ത്്്ഇന്്്യ
ഓ രോ പ ോ ജ യ വംു വി ജ യ തുുി രേ കുുു ളുു

ച വി ടുുു പ ടി യാ ണ.ു ക ഴി ഞുു നാ ല ുവ രുുഷ 
മാ യി ത ള ര ുനുു ഇ നുുുയ നുു സ മുു ദഘു ട ന ക ുട ുത ലുു
ദ ുരുുബ േ മാ കാ ന ുളുു സാ ധയു ത ക ളുു പ േ ത ുണുു്,
കകാ വി ഡ ു ദ ുേി ത കാ േ തു്ു പാ ഠ മാ കുുാ നുു. പ 
രഷു,ു ഇ കതാ ര ുഅ വ സ േ മാ യി ക ണ കുുി കേ ട ുതു്ു
കപാ ര ുതാ ന ുറ ചുുാ ലുു ഇ നുുുയ കയ രപുാു കേ സാ മുു തുുി 
ക മാ യി വ ള ോ നുു സാ ധയു ത യ ുളുു ോ ജയു ങുു ളുു അ പ ു
രുുവ മാ കണ നുുു ക ര ുത ുനുു നി േ വ ധി സാ മുു തുുി ക
ശാ സത്തു ജുു രംു സം ഘ ട ന ക ള ുമ ുണു്ു. കകാ വി ഡി 
കന വ ള കേ രവ ഗ തുുി ലുു നി യ തനുുുി കുുാ നുു ക ഴി യ ു
നുുു എ നുു താ ണ ുഒ നുുാ മ കതു ുരന ടുും. കകാ രറാ ണ
രോ ഗം റി രപുാു രുുടു്ു കച യതു ുക ുതയും േ ണുുു മാ സം ക ഴി 
ഞുു രപുാു ഴാ ണ ുകകാ വി ഡ ു19 സുുി േീ ക േി ചുു വ ര ുകട
എ ണുും മ ുനുു കുും ക ട കുുു നുു ത.ു ഇ നുു കേ ഉ ചുു വ കേ േ 
ഭി കുുു നുു ക ണ കുുു തപു കാ േം മ േ ണ സം ഖയു 25ഉം.  ജ 
ന ങുു കള വി ശവുാ സ തുുി കേ ട ുതുു ഭ േ ണ ക ുട വംു ഭ േ 
ണ ക രുുതുുാ കുു കള പ ുരുുണ മാ യി അ ന ുസ േി കുുു 
നുു ജ ന ങുു ളംു അ ട ുതുു രന ടുും.

ചച ന, യ ുഎ സ,് ഇ റുു േി, സക്പ യനുുു ത ുട ങുുി 
യ ോ ജയു ങുു ളുു സവുീ ക േി ചുു തി കന കുുാ ളുു വ ള കേ
രവ ഗ തുുി ലംു പ േ തപു ദ വ ുമാ യാ ണ ുഇ നുുുയ ഈ  മാ 
േ ക ചവ റ സി കന രന േി ടുു ത.ു സ മ ുഹ വയുാ പ ന 
തുുി കുുു സാ ധയു ത നി േ നി ലുുകുുു നുുു കണു ുങുുി ലംു
േ ണുു േ മ ണി കുുു റി ന ുളുുി ലുു മാ േ ക കീ ട കതു ുമ 
ന ുഷയു േി ലുു തി േി ചുു റി യാ ന ുളുു പ േി രശാ ധ നാ
കി റു്ു വി ക സി പുുി കചു ുട ുതുു മി നാ ലുു ദ ഖ രവ രഭാ സ 
കേ യ ുകട യംു രകാ വി ഡ ുവി ര ുദുു രപാ ോ ടുു തുുി ലുു
സവു നുും ജീ വ നുു രപാ ലംു മ റ നുുു തപു വ രുുതുുി കുുു 
നുു ആ രോ ഗയു തപു വ രുുതുു ക ര ുകട യംു നാ ടാ ണ ുഇ 
നുുുയ എ നുു ത ുഅ ട ുതുു രന ടുും. രോ ക രതു ുകുുും
ക ുറ ഞുു നി േ കുുി ോ ണ ുഇ നുുുയ യി കേ സാം പി ളുു
പ േി രശാ ധ ന എ നുു രപ ര ുരദ ഷ തുുി ന ുമി നാ േി 
കുുു ക ണുുു പി ടി തുും ഇ നി മ റ ുപ ടി പ റ ഞുുു 
കകാ ളുുും.

കകാ വി ഡ ു 19 വ രുുഗ തുുി ലുുകപു ുടുു മ റുുു ചവ റ 
സ ുക കള കീ ഴകുപു ുട ുതുുു നുു വാ കസുി ന ുക ളുു ഈ  
ചവ റ സി കന യംു കച റ ുകുുു കമ നുു ക കണു ുതുു 
ലംു രന ടുു മാ യി. എ ചുു്ഐ വി ചവ റ സ ുക ളുുകുുു
ന ലുുക ുനുു ആ ുുുി ചവ റ സ ുക കള കകാ രറാ ണ
രോ ഗി യി ലുു വി ജ യ ക േ മാ യി പ േീ ഷുുി ചുുു വി ജ യി 
ചുു ക ള മ രശ േി കമ ഡി കുു ലുു രകാ കള ജി കുുു രന ടുും
രവ രറ. ഇ തി കന ലുുാം പ ുറ രമ, രസാ ഷയു ലുു ഡി സുുുു 
നുുസി ങ ുഎ നുു ഒ റുു മ ുേി തപു ഖയുാ പി ചുുും ക രുുശ ന മാ 
യി ന ട പുുാ കുുു ക വ ഴി രക തദുുു സം സുുാ ന സ 

രുുകുുാ ര ുക ളുു ന ട തുുു നുു തപു തി രോ ധ തപു വ രുുതുു 
ന ങുു ളുു ഉ ജവു േ വി ജ യം രന ട ുനുു തംു കാ ണാ തി 
ര ുനുുു ക ുടാ. ഇ കത ലുുാം വി ളി ചുുു പ റ യ ുനുു ത ുഒ രേ
മ ുതദുാ വാ കയും- രതാ ലുുകുുി ലുു ന മുു ളുു, ഈ  രപാ ോ 
ടുും വി ജ യി കുുു ക ത കനുുകച യുുും.

കകാ വി ഡി കന വി ജ യ ക േ മാ യി കീ ഴകുപു ുട ു
തുുു രമുാു രഴ കുുും രോ കം സാ മുു തുുി ക തുു ള 
രുുചുു യി ോ ക ുകമ നുു തപു വ ച നം ഓ രോ ദി വ സ വംു
ശ കുു മാ ക ുക യാ ണ.ു ആ രഗാ ള ജി ഡി പി യി ലുു േ 
ണുു േ ശ ത മാ ന തുുി കുുു ഇ ടി വ ുണുുാ കംു. ഇ ത ുഇ 
നുുുയ കുുും ബാ ധ ക മാ ണ.ു പ രഷു,ു മ റി ക ട കുുാ നുു ഒ 
ര ുപാ ട ുവ ഴി ക ള ുണു്ു ന മ ുകു്ു. 21 ദി വ സ കതു ുരോ 
കു്ു ഡൗ ണുു മ ുരഖ ന യ ുണുുാ യ ഉ തപുാ ദ ന ന ഷുു മാ 
ണ ുനി ക തുുാ നുു ക ഴി യാ തുു ത.ു പ തനുുു ണുുു രകാ ടി 
യി ലുുപുു േം വ ര ുനുു അ സം ഘ ടി ത താ ലകുുുാ േി ക
കതാ ഴി ോ ളി ക ള ുകട ക ുടുു പുു ോ യ ന വംു കാ ണാ തി 
േി കുുാ നുു ക ഴി യി ലുു. എ നുുാ ലുു, 2008കേ  ആ രഗാ ള
മാ ദുുുയം മ റി ക ട കുുാ നുു ആ ഭയു നുു േ ഉ തപുാ ദ ന- ക യ 
റുുു മ തി- കതാ ഴി ലുു രമ ഖ േ ക ളി ലുു യ ുഎ സ ്ന ട തുുി 
യ അ തി ശ കുു മാ യ ന ട പ ടി ക ളുു ഇ നുുുയ യംു ആ വ 
രുുതുുി രചു ു മ തി യാ ക.ു കകാ രറാ ണ കയ യംു ക ഴി 
ഞുു ഏ താ നംു വ രുുഷ മാ യി ത ുട ര ുനുു സാ മുു തുുി 
ക മാ ദുുുയ കതു ുയംു മ റി ക ട കുുാ ന ുളുു മ റ ുമ ര ുനുു്
യ രേ ഷുും രസുുുുാ കുുു ണു്ു ഇ നുുുയ യ ുകട സാ മുു തുുി ക
രോ കുു റി ലുു. വി രദ ശ ക ര ുത ലുു മ ുേ ധ ന മാ ണ ുഅ 
തി ലുു തപു ധാ നം. 194 ോ ജയു ങുു ള ുകട സാ മുു തുുി ക
ക ര ുത ലുു പ ടുുി ക യി ലുു ഇ നുുുയ യ ുകട സുുാ നം മ ുക 
ളി ലുു നി നു്ു ഏ ഴാ മ താ ണ.ു 

രോ ക കതു ു ഏ റുു വംു വ േി യ നാ ോ മ കതുു
സാ മുു തുുി ക ശ കുുി യാ ണ ുന മുു ളുു. തകു യ രശ ഷി 
യി ലുു രോ ക തുുു മ ുനുുാം സുുാ ന തുുും. 2014 മ ു
ത ലുുഡ 18 വ കേ ത ുട രുുചുു യാ യി ഏ റുു വംു രവ ഗ 
തുുി ലുു വ ള ര ുക യാ യി ര ുനുു സാ മുു തുുി ക ശ 
കുുി. ക റ നുുസി നി രുുവയുാ പ ന തുുി കുുു യംു ജി എ 
സട്ി യ ുകട യംു ദ ുേി തം വ നുുു കപ ടുുി ലുുാ യി ര ുനുുി 

കലു ുങുുി ലുു വ ള രുുചുുാ നി േ കു്ു ഒ ര ുഘ ടുു തുുി ലുു ഇ േ ടുു 
യ കുു തുുി കേ തുുു കമ നുുു രപാ ലംു ക ര ുതി യ താ 
ണ.ു എ നുുാ ലുു കകാ രറാ ണ വ ര ുനുു തി ന ുമ ുനുുരപ
രോ ക കതു ുബാ ധി ചുു ത ള രുുചുു ഇ നുുുയ കയ ബാ ധി 
ചുുി ലുുാ യി ര ുനുുി കലു ുങുുി ലുു വ ള രുുചുു യി ലുു ഇ നുുുയ എ 
തതു രയാ മ ുനുുി ോ ക ുമാ യി ര ുനുുു.

കകാ വി ഡ ു19 ബാ ധ മ ുേം ോ ജയു തുുി ന ുഒ നുുപ 
ത ുേ ഷുും രകാ ടി ര ുപ യ ുകട ഉ തപുാ ദ ന ന ഷുും
സം ഭ വി കുുു കമ നുു ആ ശ ങുു യ ുണു്ു. പ രഷു,ു അ തു
മ റി ക ട കുുാ ന ുളുു മ ര ുനുുും ഇ വി കട തുു കനു ുയ ു
ണുു്. അ നുുാ ോ ഷ തടു വി പ ണി യി ലുു ക ുപുുു ക ുതുുി 
യ തകു ുഡ ുവി േ യാ ണ ത.ു 2014ലുു  ന ുറ ുരഡാ ള റി 
രേ കുുു ക ുതി കുുു ക യാ യി ര ുനുു തകു ുഡ ുവി േ ഇ 
രപുാു ളുു 26 രഡാ ള റി രേ കുുു ത ക രുുനുു ടി ഞുുു. ഒ 
കപു ുക ു ോ ജയു ങുു ള ുകട കതാ ഴ ുതുുി ലുുകുുു തുുും
കകാ വി ഡ ുതപു തി സ നുുി യ ുകട സാ മുു തുുി ക ന 
ഷുു വംു മ ുേം സൗ ദി, ഇ റാ കു്ു, റ ഷയു ത ുട ങുുി യ വ 
നുുകി ട ഉ തപുാ ദ ക രുു വി ലപു ന സ മുു രുുദ തുുി ോ 
ണ.ു വ രംു ദി വ സ ങുു ളി ലുു തകു ുഡ ുവി േ ഇ നി യംു
ക ുറ രഞു ുകുുും. വ നുുു വ നു്ു അ ത ു12 രഡാ ള രുു വ 
കേ ഇ ടി ഞുുാ ലംു അ തുുു ത മി ലുു. ഇ രപുാു ളുുതുു 
കനു ു50 ദ ശ േ ഷുും രഡാ ള റി കുുു ഇ റ കുുു മ തി രന 
ടുു മാ ണ ുതകു ുഡ ുവി േ തുു ക രുുചുു മ ുേം ഇ നുുുയ കുുു േ 
ഭി കുുു നുു ത.ു ഇ ത ുഇ നി യംു വ രുുധി കുുും. 100-120
ദ ശ േ ഷുും രഡാ ള റി കുുു അ ധി ക സാ മുു തുുി ക
രന ടുു തുുി ന ുഇ ത ുവ ഴി വ യകുുുു കമ നുുാ ണ ുഓ യി 
ലുു ആ നുുഡ ു നാ ചുുു റ ലുു ഗയുാ സ ് മ തനുുുാ േ യ തുുി 
കുുു തപു തീ ഷുു. കകാ വി ഡ ുതപു തി രോ ധ യ ുദുു തുുി 
ന ുആ വ ശയു മാ യ സാ മുു തുുി ക പി നുുബ േം ഇ താ 
കണ നുുും വി ദ ഗധു രുു ക ര ുത ുനുുു.

ഉ റ പുുു ളുു രക തദുുു സ രുുകുുാ രംു അ ഞുുു േ ഷുും
രകാ ടി രഡാ ള റി കുുു വ നുുശ കുുി യാ ക ുക എ നുു
േ ഷുുുയ വ ുമ ുളുു തി നാ ലുു വ ള കേ ക ര ുത രോ കട യാ 
ണ ു രക തദുുു സ രുുകുുാ േി കുുു ഫ ണുു് വി നി രയാ ഗം
എ നുു തി നാ ലുു വ രംു വ രുുഷ ങുു ളി ലുു സാ മുു തുുി 
ക വ ള രുുചുു യ ുകട ഗ തി രവ ഗം ക ുട ുകമ നുുു രവ ണം
ക ര ുതാ നുു. എ നുുാ ലുു എ ലുുാ വ രംു ആ ശ ങുു കപു ുട ു
നുു ത ുരപാ കേ അ ത ുരകാ രുുപുു രറ റു്ു കസ കറുുു റി ലുു
മാ തതു മാ യി ഒ ത ുങുു ര ുത.ു രകാ രുുപുു രറ റുുു ക ളുുകുുു
ോ ഭ കകുാു യതുുുി ന ുളുു അ വ സ േം സവു ര ുകുുു ടുുു 
രമുാു ളുുതുു കനു ുോ ജയു കതു ു52 രകാ ടി യി ലുുപുു േം
വ ര ുനുു കതാ ഴി ോ ളി വ രുുഗ തുുി കുുു നി േ നി ലപുി 
കുുു കാ േയും ക ുടി രക തദുുു സ രുുകുുാ രുു വ ള കേ സ ജീ 
വ മാ യി പ േി ഗ ണി രകു ുണുു ത ുണു്ു. അ ടി സുുാ ന വ 
രുുഗ കതാ ഴി ലുു രമ ഖ േ യംു രകാ രുുപുു രറ റുു് കസ കറുുു 
റംു കപാ ത ുരമ ഖ േ യംു ഒ ര ുരപാ കേ വ ള രുുനുുാ ലുു
മാ തതു രമ ോ ജയു തുുി ന ുകപാ ത ുനീ തി ഉ റ പുുു വ ര ു
തുുാ നാ വ.ു ഇ നുുുയ നുു കതാ ഴി ോ ളി വ രുുഗ തുുി കുുു
85 ശ ത മാ ന വംു അ സം ഘ ടി ത രമ ഖ േ യി ലുു പ 
ണി കയ ട ുകുുു നുു ദി വ സ രവ ത ന കുുാ ോ ണ.ു ക ു
ഷി, ക ചുു വ ടം, പ േ മുു ോ ഗ ത കതാ ഴി ലുു, ശ ുചീ ക േ 
ണം, ചക കതുാു ഴി ലുു, സവു യം കതാ ഴി ലുു ത ുട ങുുി 

യ രമ ഖ േ ക ളി ോ ണ ുഇ വ രുു രജാ േി കച യുുു നുു ത.ു
ഈ  രമ ഖ േ ക ളി ലുു കതാ ഴി ലുു ന ഷുു കപു ുടുു പ തി നാ 
യി േ ങുു ളാ ണ ുോ ജയു തുുി കുുു തപു ധാ ന ന ഗ േ ങുു 
ളി ലുു നി നുുു പ ോ യ നം കച യുുു നുു ത.ു കകാ രറാ ണ
വി ര ുദുു രപാ ോ ടുും രപാ കേ ത കനു ുതപു ധാ ന മാ ണു
ഇ വ ര ുകട പ ുന േ ധി വാ സം.

സം ഘ ടി ത രമ ഖ േ ക ളി ലംു തപു തി സ നുുി വ ള 
കേ ര ുഷുു മാ ണ.ു ട ുറി സം രഹാ സപ്ി റുുാ േി റുുി രമ ഖ 
േ യി ലുു മാ തതും തപു തി വ രുുഷം മ ുനുുു രകാ ടി ആ ള ു
ക ളുുകുുു കതാ ഴി ലുു ന ഷുു കപു ുട ുകമ നു്ു കഫ ഡ രറ ഷ 
നുു ഓ ഫ ുഅ രസാ സി രയ ഷ നുുസ ്ഇ നുു ഇ നുുുയ നുു
ട ുറി സം ആ നുുഡ ു രഹാ സപ്ി റുുാ േി റുുി തപു സി ഡ 
നുുുും തപു മ ുഖ വയു വ സാ യി യ ുമാ യ ഗ േീ ഷ ്ഒ ബ രറാ 
യി ച ുണുുി കുുാ ടുുു നുുു. ോ ജയു കതു ു രഹാ ടുു ലുു, റി 
രസാ രുുടുു്, ട ുറി സം ഡ സുുുുി രന ഷ ന ുക ളുു എ നുുി വ 
യ ുകട 90 ശ ത മാ ന വംു ഇ രപുാു ളുു ഒ ഴി ഞുുു കി ട 
കുുു ക യാ ണ.ു ന ട പുുു സാ മുു തുുി ക വ രുുഷം ഇ വ 
യ ുകട പ ുന ര ുജുുീ വ നം അ സാ ധയു മാ കണ നുുും
ഒ ബ രറാ യി. നി േ വി ലുു കകാ വി ഡ ുതപു തി സ നുുി
ര ുഷുു മാ യ ോ ജയു ങുു ളി ലുു നി നുുു ളുു അ തി േി ക 
ളുുകുുു രവ ണുുി ബ ുകു്ു കച യതുി ര ുനുു എ ലുുാ ക ോ 
റ ുക ളംു റ ദുുാ കുു കപു ുടുുു. ഇ ത ുവ ഴി ഏ വി രയ ഷ നുു,
തടുാ വ ലുു ആ നുുഡ ുട ുറി സം, രഹാ സപ്ി റുുാ േി റുുി മാ 
കന ജകുമ ു്ുു, ഇ വ ു്ുു ആ നുുഡ ുഎ ുുു രുുചട നുുകമ ു്ുു
ത ുട ങുുി യ രമ ഖ േ ക ളംു സത്ം ഭി ചുുു. ഉ തപുാ ദ ന
രമ ഖ േ, ഓ രടുാു രമാ ബീ ലുുസ,് അ രതുഗാ കതുട യഡുു
ത ുട ങുുി യ വ യംു ഭീ ഷ ണി രന േി ട ുനുുു. ഇ തി കന 
ലുുാം പ റുുു നുു മി ക ചുു ഉ രതു ുജ ക പാ കകു ുജ ുക ളംു
ആ ഭയു നുു േ വയു വ സാ യി ക ളുുകുു് വ നുുരതാ തി ല ു
ളുു നി ക ുതി ഇ ള വ ുക ളംു സം േം ഭ ക തവു സ ഹാ യ 
വ ുമാ ണ ുഇ രപുാു ളുു ഒ ര ുരകു ുണുു ത.ു ഇ റ കുുു മ തി നി 
യ തനുുുി കുുു ക യംു ക യ റുുു മ തി പ േ മാ വ ധി രതുപാ 
തുുാ ഹി പുുി കുുു ക യംു രവ ണം.

കാ രുുഷി ക രമ ഖ േ യ ുകട ഉ ണ രുുവംു എം എ 
സഎ്ം ഇ വയു വ സാ യ ങുു ള ുകട വി കാ സ വ ുമാ ണു
കതാ ഴി ലുുരമ ഖ േ യ ുകട ഉ ണ രുുവി ന ു ഏ റുു വംു ആ 
ദയും കച രയു ുണുു ത.ു നി േ വി ലുു തപു ഖയുാ പി ചുു ത ട കുും 22
ദി വ സ കതു ുക രുുഫയു ുദി വ സ ങുു ളുു മ ുേ മ ുണുുാ യ ഉ 
തപുാ ദ ന ന ഷുും നി ക തുുാ നുു കതാ ഴി ല ുട മ ക ളംു
കതാ ഴി ോ ളി ക ളംു സ രുുകുുാ രംു ഒ ര ുമി ചുുു ചക 
രകാ രുുകുു ണം. 1995ലുു  കപാ ടുുി പുുു റ കപു ുടുു രലു ുഗ ുരോ 
ഗം അ തി ജീ വി ചുുു വ നുു തി േി ചുുു വ േ വ ുന ട തുുി യ
സ ുറ റു്ു മാ ത ുക യി ലുു ത ളി േി ട കടു ു കകാ വി ഡി നു
രശ ഷ മ ുളുു ഇ നുുുയ യ ുകട വയു വ സാ യ വ ള രുുചുു. രോ 
ക കതു ുഒ നുുാ മ കതു ുസാ മുു തുുി ക ശ കുുി യാ ക ു
ക എ നുു ത ുഇ നുുുയ യ ുകട സവു പനു മ ലുു. പ കതുാു നുുപ 
താം ന ുറുുാ ണുുു വ കേ രോ ക തുുി ന ുമ ുനുുി ലുു ഇ 
നുുുയ അ േ ങുു േി ചുുി ര ുനുു സുുാ ന മാ യി ര ുനുുു അ ത.ു
ന മുു ള ത ുതി േി ചുുു പി ടി കുുും. കകാ രറാ ണ യ ുകട ക 
ണുുി കപാ ടുുി കചു ുറി യാ നുു കാ ണി കുുു നുു ഇ രത വീ 
രറാ കട. അ തി കന കുുാ ളുു വാ ശി രയാ കട.

(അ വ സാ നി ചുുു)

സി.പി. രാജശേഖരൻ
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മദയ്ംകിട്്ാത്്തിനാലയ്വാവ്
പ്ഴയിലചാെിമരിച്്്
തൊടുങുുലുുുര:മദയുംകിടുുാതത
അസവുസുുതകളനപുകടിപുുിചുു
യുവാവുപുഴയിലചാടിമരി
ചുുു.പുലുുുറുു്ലൊഴികുുുളങുുര
കുണുുുപറമുുിലരാമതുുുമക
ൻസുലനഷ്(35)ആണുമരി
ചുുത.ു കലപുുെികുുാരനായ
യുവാവുസുുിരംമദയുപികുുാറു
ണുു്. തൊവിഡിതുുു പശുുാ
തുുലതുുിലലോകുു്ഡൗണ
നപുഖയുാപിചുുലൊതടമദയുംലഭി
കുുാതായലൊതട ശാരീരിക
അസവുസുുതകള നപുകടിപുുി
ചുുിരുനുുതായിപറയുനുുു.

ശനിയാഴചുവവകീടു്ുലൊ
ഴികുുുളങുുരയില നിനുു് നട
നുുുലോയാണുപുഴയിലചാ
ടിയത.ുഞായറാഴചുരാവിതല
കടലായി പുഴയില നിനുുാ

ണു മുതലദ
ഹംകിടുുിയ
ത.ു ഇരി
ങുുാലകുുുട
തോലീസ്
ഇൻകവുസു്ുുു
നടതുുിയ
മുതലദഹം
തൊടുങുുലുുുര താലുകുുാശു
പനതുിയിലലോസുു്ുുമാരടുുംനട
തുുി.ലൊവിഡു19തുുുപശുുാ
തുുലതുുിലഇരിങുുാലകുുുട
ശമുശാനതുുില സംസക്രി
ചുുു.ലദവയാനിയാണുമാതാവ.ു
മുനുുുവരഷംമുൻപുസുലന
ഷിതുുു സലോദരൻ സുലമ
ഷ്മദയുപിചുു്പുഴനീനുുികുുിട
കുുുനുുതിനിതടഅപകടതുുി
ലതപുുടു്ുമരിചുുിരുനുുു.

കറങുുിനടനുുവർകു്ുപുടുുിടു്ുതോേീസ,്
നിരീകുുണലകനദുുുതുുിലേകു്ുമാറുുി
കാസരുുലോഡ:ുജിലുുയിലുു ലോം കവുാറവുുുൻുു
നിരുുലദശംലംഘിചുു13ലപരുുതകുുതിലരതോലീസ്
നടപടി.നിരീകുുെംമറികടനു്ുകറങുുിനടനുുഇ
വതരതോലീസ്പിടികുടിസരുുകുുാരുുനിയനനുുുെ
തുുിലുളുുനിരീകുുെലകനദുുുങുുളിലലകു്ുമാറുുി.ഇ
വരുുതകുുതിതര നകുിമിനിലുു ലകസ് രജിസുുുുരുു തച
യുുും.ജിലുുയിലുുനിരവധിലപുുരുുലോംകവുാറവുുു
ൻുുനിരുുലദശംലംഘികുുുനുുുതണുുനു്ുതോലീസ്പ
റയുനുുു.

സംസുുാനതുു് ഏറുുവുമധികം ലൊവിഡ1ു9
ലോഗബാധിതരുളുുതുജിലുുയിലാണ.ുഈസാഹ
ചരയുതുുിലുുലോഗവയുാപനംതടയുനുുതിതുുുഭാഗ
മായാണുലോംകവുാറവുുുൻുുനിരുുലദശിചുുവരുുഇ
തു കുതയുമായി പാലികുുുനുുുലുടു എനുുുറപുുാ
കുുാൻുുതോലീസ്ലനരിടുു്രംഗതുുിറങുുിയത.ുവീ
ടുകളിലുുഅലനുവഷിതചുുതുുിയലപുുളുുനിരീകുുെ
തുുിലുു ഇരിലകുുണുുവരിലുു പലരംു സുുലതുുു
ണുുായിരുനുുിലുു.

തുടരുുനുു്ഇവതരഅലനുവഷിചുു്കതണുുതുുിസ

രുുകുുാരിതുുുനിരീകുുെലകനദുുുങുുളിലലകു്ുമാറുുി.
വിലകുുുകളുുലംഘിചു്ുപുറതുുുകറങുുിനടനുു13
ലപരംുനപുവാസികളാണ.ുവീടുുിലുുനിരീകുുെതുുി
ലുുകഴിയുനുുവരുുപുറതുുിറങുുിയാലുുഅവരുതട
കുടംുബാംഗങുുളംുനിയമനടപടിലനരിലടണുുിവ
രുതമനു്ുഐജിവിജയുസാഖതറപറഞുുു.കവുാറ
വുുുൻുു മാരുുഗലരഖകളുു പലരംു പാലികുുുനുുി
തലുുനുുുംതോലീസ്പരിലോധനയിലുുവയുകുുമാ
യിടുുുണു്ു.വരംുദിവസങുുളിലംുപരിലോധനതു
ടരംു.

ലോകുു്ഡൗണുുനിരുുലദശംലംഘിചുുതിനുകാ
സരുുലോഡുജിലുുയിലുുഇനുുതലമാനതും18ലകസു
കളുുരജിസുുുുരുുതചയതു.ുവിവിധലകസുകളിലായി
28ലപതരഅറസു്ുുുതചയതു.ു14വാഹനങുുളുുകസുുുു
ഡിയിതലടുതുുു.ഇലതവതരജിലുുയിലുവിവിധ
ലസുുുുഷനുകളിലായിആതക190ലകസുകളാണു
രജിസുുുുരുുതചയതുത.ുവിവിധലകസുകളിലഅറ
സുുുുിലായവര234.ഇതിലോടകം123വാഹനങുു
ളുുകസുുുുഡിയിതലടുതുുു.

<കാസരഹോഡ്ജില്്യിലകട്ത്്നെപെികൾ

കർണാടകഅതിർതുുിെിൽ
ആംബുേൻസ്തടഞുുു,ലോഗിമരിചുുു
സവ്ന്്ംലേഖകൻ്്
കാസരുുലോഡ:ുമംഗളുരുവിലലകു്ുലോഗിയുമാ
യിലോവുകയായിരുനുുആംബുലൻുുസ്തല
പുുാടിഅതിരുുതുുിയിലുുകരുുൊടകതോലീസ്
തടഞുുു.ചികിതുുകിടുുാതതലോഗിമരിചുുു.ക
രുുൊടകബിസിലോഡുസവുലദശിനിപാതുുു
ഞുുിഎനുുഫാതുുിമയാണുമരിചുുത.ു

കാസരുുലോടു്ുമകതുുുവീടുുിലായിരുനുുുഇവ
ര.അതിരുുതുുിയിലുുആംബുലൻുുസ്തടഞുു
തിതനതുടരുുനു്ുമകതുുുവീടുുിലുുതിരിതചുുതുുിചുു
ലശഷമായിരുനുുുമരെം.ശനിയാഴചുവവകി
ടുു്അസവുസുുതയുണുുായതിതനതുടരുുനുു്മംഗ
ളുരുവിതലആശുപനതുിയിലലകു്ുതൊണുുുലോ
തയങുുിലംുതലപുുാടിഅതിരുുതുുിയിലുുകരുുൊ
ടകതോലീസ്തടഞുുു.90വയസുളുുലോഗി

യാണുആംബുലൻുുസിലുളുുതതനുു്പറഞുുി
ടുുുംകടതുുിവിടാൻുുതയാറായിലുു.ഇലൊതടതി
രിചുുുവീടുുിതലതുുികുുുകയായിരുനുുു.ഇനുുതല
രാവിതലയാണുമരെം.

കഴിഞുുദിവസംചികിതുുലഭികുുാതതമ
ലഞുുശവുരംതുമിനാടുസവുലദശിയംുമരെതപുുടുുി
രുനുുു. തൊവിഡു പശുുാതുുലതുുിലുു കാസ
രുുലൊടുജിലുുയിതലഅതിരുുതുുിലോഡുകളുുപ
ലതംുകരുുൊടകഅടചുുലൊതടമംഗളുരുവി
ലുു സുുിരമായി ചികിതുു ലതടുനുു നിരവധി
ലോഗികളുുഏതറദുരിതതുുിണ.ുകഴിഞുുദിവ
സംകുഞുുതുുുരിലുുതാമസികുുുനുുബീഹാരുു
പാറു്ുനസവുലദശിവിനനുുഗൗരിലദവിയുതടയാ
നതുതോലീസ്തടഞുുലൊതടഇവരുുആംബുല
ൻുുസിലുുനപുസവിചുുസംഭവവുമുണുുായിരുനുുു.

വിധവാപെൻഷൻെട്്ിേയിൽനിന്്്
ആയിരങ്്ൾപ്റദത്്ക്്്
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
ലൊഴിലകുുട:ുതൊവിഡു19ഭീഷെിശ
കുുമായപശുുാതുുലതുുിലസരകുുാര
അടിയനുുരമായിവിതരെംതചയുുുനുു
രണുുുമാസതതുുവിധവാതപൻഷൻപ
ടുുികയിലനിനു്ുആയിരങുുളപുറലതുു
കുു്.പതിറുുാണുുുകളായിതപൻഷൻവാ
ങുുിയ നിരാലംബ സന്തുീകതളയാണു
സാലങുുതികതവുതുുിതുുുകുരുകുുിടുു്പടുുി
കയുതടപുറതുുാകുുിയത.ു
ലകുുമതപൻഷനുകളനിയനനുുുികുുാനു
ളുുസംസുുാനസരകുുാരിതുുുനീകുുമാ
ണുഇതിനുകാരെമായിരികുുുനുുത.ുപ
തുുുംഇരുപതംുവരഷങുുളായിവാങുുു
നുുവരകു്ുപുതിയനയമനുസരിചു്ുഇനി
മുതലതപൻഷൻനിലഷധികുുതപുുടംു.
ഭരതുുാവുമരെതപുുടുുവരകുുുംഏഴുവര
ഷമായി ഭരതുുാവിതന കാൊനിലുുാ
തുു പുനരവിവാഹം കഴികുുാതുുവര
കുുുമാണുവിധവാതപൻഷൻഅനുവ
ദികുുുനുുത.ുഎനുുാലഡിസംബറിലഇ
റകുുിയസരകുുുലറിലമരെസരടുുിഫി

കുുറു്ുഅതലുുങുുിലഭരതുുാവുഉലപകുുിചു്ു
ലോയതാതെങുുിലറവനയുുഅധികുത
രനലകുനുുവിധവാസരടുുിഫികുുറു്ുഎ
നുുിവഹാജരാകുുിയാലമാനതുലമഇനി
തപൻഷനുളുുുഎനുുാണുപറഞുുിരി
കുുുനുുത.ുഎനുുാലഭരതുുാവുഉലപകുുി
കുുതപുുടുുലകസുകളിലഉലപകുുികുുതപുു
ടുുുഎനുുസരടുുിഫികുുറുു്മാനതുമാണുറവ
നയുുഅധികുതരനലകുനുുത.ു
വിധവയാതെനു്ുനലകാൻനിയമപര
മായികഴിയിതലുുനുുാണുറവനയുുഅധി
കുതര പറയുനുുത.ു ഇതു സംബസിചുു്
തോലീസ് അധികുതരുതട സാകുുുയപ
നതുംനിരബനുുമായിവരുനുുു.കാൊ
തായതായിതോലീസിലഎഫുഐആ
രഉളളലകസുകളിലമാനതുലമതോലീസ്
സാകുുുയപനതുംനലക.ുഭരതുുാവുഉലപ
കുുിചുു് ലോയ സന്തുീകളില ഇലപുുള
തപൻഷൻവാങുുുനുുവരിതലവലിയശ
തമാനംതോലീസിലറിലപുുരടുു്തചയുുാ
തുുവരുമുണു്ു.പതുുുംഇരുപതംുവരഷ
ങുുളായിതപൻഷൻവാങുുുനുുവരാണു

ഇവര.അജുു
തയംു സഹാ
യികുുാൻആളി
ലുുാതുുതംു മു
ലം തോലീസി
ലപലരംുവിവ
രമറിയിചുുിടുുിലുു.
വിവാഹതുുടുുി
പുുിലംുമറുുുംകു
ടുങുുിഏതറക
യപുുനീരുകുടി
ചുുവരംുഇവരിലുണു്ു.പുതിയസരകുുുല
രനപുകാരംഇവരതകുുതകുുഎതനുുലനുു
കുുുമായി തപൻഷൻ നിലഷധികുുതപുു
ടംു.
പതിറുുാണുുുകളായിതപൻഷൻവാങുുു
നുുവരകു്ുസാലങുുതികതവുതുുിതുുുലപരി
ല തപൻഷൻ നിലഷധികുുതപുുടുനുുതു
നകുുരതയാതെനുുവിമരശനമുയരനുുു
കഴിഞുുു.നിയമംനടപുുിലാകുുുലപുുള
മാനുഷികതകുു്തീതര നപുാമുഖയുംനല
കിയിതലുുനുുാണുആലകുുപം.ഇതുവതര

തപൻഷൻ വാങുുിയവതര ഒഴിവാകുുാ
തത,പുതിയഅലപകുുകളപുതിയമാ
നദണുുങുുള നപുകാരം സവുീകരികുുുക
യാണുലവണുുതതനുു്ചുണുുികുുാെികുു
തപുുടുനുുു. ഭരതുുാവിലുുാതുുതിനാല
ലോലിതചയതുുഒറുുയകുു്ുകുടംുബംലോ
റുുുനുുസന്തുീകളകുു്മാസം1,200രുപ
എനുുനിലയിലലഭികുുുനുുതപൻഷൻ
വലിയഅനുനഗുഹമായിരുനുുു.തപൻഷ
ൻതുടരനുുുംലഭികുുാൻആതരങുുിലംു
ഇടതപടുതമനുുനപുതീകുുയിലാെിര.

വനിതാേീഗുലദശീെജനറൽ
തസനകുടുുറിതകുുതിലരലകസ്

ലൊഴിലുകുട:ു കവുാറവുുുൻ
നിബനുുനലംഘിചുു്മകളുതട
വിവാഹംനടതുുിയതയനുുപ
രാതിയിലവനിതാലീഗുലദശീ
യജനറലതസനകുടുുറിഅഡവു.
നുരബിന റഷീദിനംു മകനു
തമതിലര ലകസ.് ഐപിസി
269,188വകുപുുുകളനപുകാര
മാണു ലചവായുര തോലീസ്
ലകസ്രജിസുുുുരതചയതുത.ു

മകൻതൊലോെനിരീകുു
െതുുിലിരിതകുുസരകുുാരനി
രലദശംലംഘിചുു്നുരബിനറ
ഷീദു മകളുതട വിവാഹം നട
തുുിതയനുുുംഇതിലഅൻപ
ലൊളം ലപര പതങുുടുതതുു
നുുുംലൊഴിലകുുടുലൊരപുുലറ

ഷൻആലോഗയുവിഭാഗംപരാ
തിനലകിയിരുനുുു.

ഈമാസം14നാണുമകൻ
അലമരികുുയിലനിതനുുതുുിയ
ത.ു 21നു നുരബീനയുതടവീടുുി
ല വചുുായിരുനുുു വിവാഹചുുട
ങുു്. തൊലോെ നിരീകുുെ
തുുിലിരികുുുനുുമകനംുവിവാ
ഹചുുടങുുിലപതങുുടുതുുിരുനുുു.

അലതസമയം,തനിതകുുതി
രായ പരാതി അടിസുുാന ര
ഹിതമാതെനു്ുനുരബിനപറ
ഞുുു.ഹാളിലവചു്ുനടതുുാൻ
തീരുമാനിചുുവിവാഹംതൊവി
ഡു മുൻകരുതലിതുുു ഭാഗമാ
യിവീടുുിലലകുുുമാറുുുകയായിരു
നുുു.വിവാഹംനടകുുുലുപുള

നിലോധനാജുുനിലവിലവ
നുുിരുനുുിലുു.മകൻവനുുതുഹു
സുുുുെിലനിനുുാണ.ുഅവിതട
വഹ റിസക്ു ഉണുുായിരുനുുി
ലുു. വനുുലപുുള കവുാറവുുുൻ
ലോടുുീസംുലഭിചുുിരുനുുിലുു.നി
കുുാഹ്നടതുുിയതുഭരതുുാവാ
തെനുുിരിതകുുതതുുുലപരില
ലകതസടുതുുതിലഗുഢാലോ
ചനയുതണുുനുുും അവര പറ
ഞുുു.

സരക്്ാരിത്്്പ്തിയനിബന്്നവിനയാക്ന്്്

തവളുുറട:പതിവായിമദയുപാ
നിയായിരുനുു വലോധികൻ
മദയുംലഭികുുാതായലൊതടതു
ങുുിമരിചുുു.തപരുങുുടവിളആ
ലകുുടു പനലുകുടുുുലുകുെം
ലമതലവീടുുിലുുമാധവൻുുപിളുു
യുതട മകൻുു കുഷെ്നാ
(65)ണു മരിചുുത.ു കഴകുുുടുും
തവടുുുവിളയിലുുതാമസിചുുുവ
നുുഇയാളുുകഴിഞുുനാലുവ
രഷകുുാലമായിഭാരയുയംു

മകനുമായി അകനുു് ആ
ലകുുടുസലോദരിയുതടവീടുുി
ലുുതാമസിചുുുവരുകയായിരു
നുുു.മദയുംപുരെമായംുലഭി
കുുാതായലൊതടഇയാളപല
തരതുുിലുളുു അസവുസത്ത

കളുു നപുക
ടിപുുിചുുിരു
നുുതായി
ബനുുുകുു
ളുുമാരായ
മുടുും തോ
ലീസിലോ
ടു പറ
ഞുുു. ഇ
നുുതലരാവിതലവീടുുിതുുുഅ
ടുകുുളമുറികുുുളുുില

തുങുുിമരിചുുനിലയിലുുക
തണുുതുുുകയായിരുനുുു. തന
യുുാറുുിൻുുകരജനറലുുആശുപ
നതുിയിലുുലോസു്ുുുമാരുുടുുതുുിനു
ലശഷംമുതലദഹംബനുുുകുു
ളുുകു്ുവകമാറി.

സതയുവാങമുുേം,
തവഹികുുിൾുുപാസ്
ഓണുുലേനിലംു
തിരുവനനുുപുരം:തൊവിഡു19തനതുടരുുനുുു
ളുു നിയനനുുുെങുുളുതട പശുുാതുുലതുുിലുു
തോതുജനങുുളുുകുു് അതയുാവശയു സാഹചരയു
തുുിലുുയാനതുതചയുുുനുുതിനാവശയുമായസതയു
വാങമുുലം, തവഹികുുിളുുപാസ്എനുുിവലഭി
കുുുനുുതിനുഓണുുവലനിലംുസംവിധാനംസ
ജുുമാകുുിയാതായി സംസുുാന തപാലീസ് ലമ
ധാവിലോകനുാഥുതബഹറ്അറിയിചുുു.

https://pass.bsafe.kerala.gov.inഎനുുലിങുു്വ
ഴിഈസൗകരയുംനപുലോജനതപുുടുതുുാം.വസ
ബരുുലോംലോഡലുുഓഫിസരുുകുടിയായഎ
ഡിജിപിമലോജുഎനബുഹാമിതുുുലനതുതവുതുുി
ലവസബരലോമിതലവിദഗധുസംഘമാണു
ഓണുുവലൻുുസംവിധാനംവികസിപുുിചുുത.ുവള
തരഅതയുാവശയുസദുുരുുഭങുുളിലുുയാനതുതചയുുു
നുുതിനാവശയുമായസതയുവാങമുുലംഓണുുവല
നിലുുലഭികുുാൻുുയാനതുകുുാരുുലപര,ുലമലുുവിലാ
സം,വാഹനനമുുരുു,സഹയാനതുികതുുുലപര,ു
യാനതുലോലകണുുതംുതിരിചുുുവലരണുുതുമായ
സുുലം,തീയതി,സമയം,തോവബലുുനമുുരുു
എനുുിവലരഖതപുുടുതുുിയതിനുലശഷംയാനതു
കുുാരതുുുഒപു്ുഅപുലോഡുതചയുുെം.

ഈവിവരങുുളുുതപാലീസ്കണുുലനുോളുുതസ
ുുുറില പരിലോധിചുുലശഷം സതയുവാങമുുലം

അംഗീകരിചുുലിങു്ുയാനതുകുുാരതുുുതോവബലുു
നമുുറിലലകുുുതമലസജുആയിനലുുകംു.യാനതുാ
ലവളയിലുു തപാലീസ് പരിലോധനയകുുുായി
ഈ ലിങുുിലുു ലഭികുുുനുുസതയുവാങമുുലംകാ
െിചുുാലുുമതിയാകംു.അലപകുുനിരസിചുുിടുുു
തണുുങുുിലുുആവിവരംതോവബലുുനമുുറിലല
യകുുുുതമലസജുആയിലഭികുുും.ഒരുആഴചുയി
ലുുഓണുുവലൻുുമുഖാനുുിരംഉളുുസതയുവാങമുു
ലംനപുകാരംപരമാവധിമുനുുുതവെമാനതുലമ
യാനതുഅനുവദികുുു.

തവഹികുുിളുുപാസ്ഓണുുവലനായിനലുുകു
നുുതുമരെം,ഒഴിവാകുുാനാകാതുുആശുപനതുി
സദുുരുുശനംമുതലായതികചുുുംഒഴിവാകുുാനാകാ
തുുസാഹചരയുങുുളിലുുമാനതുംഉപലോഗികുുാനാ
ണ.ുലപര,ുലമലുുവിലാസം,തോവബലുുനമുുരുുഎ
നുുിവലചരുുതുുശഷംലോലടു,ുഒപു്ു,ഒഫീഷയുലുുഐ
ഡികാരുുഡുഎനുുിവയുതടഇലമജുഅപുലോഡു
തചയുുെം.പരിലോധനയകുുുുലശഷംപാസ്യാ
നതുകുുാരനുതമലസജുആയിലഭികുുും.ഇതംുആ
ഴചുയിലപരമാവധിമുനുുുതവെലയലഭികുുു.ന
ലകുനുുവിവരങുുളതതറുുാതെനു്ുതതളിഞുുാല
നിയമനടപടിസവുീകരികുുും.ഈസൗകരയുങുുളുുദു
രുപലോഗംതചയുുുനുുവരുുതകുുതിലരയംുനിയമന
ടപടികളുുസവുീകരികുുുനുുതായിരികുുും.

വവകുും:മദയുംലഭികുുാതിരു
നുുതിതനതുടരുുനു്ുഅവശനി
ലയിലുുകഴിഞുുിരുനുു48കാ
രൻുുമരിചുുു.കുടതവചുുുരുുനില
ലശുുരിവീടുുിലുുനപുലോദാണുമരി
ചുുത.ുകുലിതതുുഴിലാളിയായ
ഇയാളുു മാതാപിതാകുുളുതട
മരെതതുുതുടരുുനുു്തനിചുുു
താമസികുുുകയായിരുനുുു.
സുുിരമായിമദയുപിചുുിരുനുുഇ
യാളുുകു്ുലോകു്ുഡൗെിതന
തുടരുുനുു് മദയും ലഭികുുാതായ
ലൊതടരണുുുദിവസമായിക
ടുതുുമാനസികഅസവുാസുുുയ
തുുിലായിരുനുുു.ഞായറാഴചു
രാവിതലഅവശനിലയിലുുക

തണുുതുുിയ
ഇയാതളആ
ലോഗയുനപുവ
രുുതുുകരംു
നാടുുുകാരംു
ലചരുുനുു് ഇട
യാഴം തഹ
ലുുതുു് തസ
ുുുറിലംു വവകുും താലുകുു്
ആശുപനതുിയിലംുഎതുുിചുുു.
പിനുുീടുലൊടുുയംതമഡികുുലുു
ലൊലളജു ആശുപനതുിയിലല
കുു്മാറുുിതയങുുിലംുജീവൻുുര
കുുികുുാനായിലുു. മുതലദഹം
തമഡികുുലുുലൊലളജുആശു
പനതുിലോരുുചുുറിയിലുു.

മദയുംേഭികുുാതുുതിതനതുുുടർനു്ുതകടുുിടതുുിനു
മുകളിൽനിനുുുംചാടിആതുുഹതയുാനശുമം
ചങുുനാലശരി: തൊലോെ
ലോകുു്ഡൗെിനുപിനുുാതല
സംസുുാനതുു്മദയുംലഭികുുാ
തുുതിതന തുടരനുു് ചങുുനാ
ലശരിയില ആതുുഹതയുാ നശു
മം.ചങുുനാലശരിവാഴപുുളുുിമ
റുുംചദുുനപുുറമുുിലശശി(46)
ആണുനഗരമധയുതുുിതലതക
ടുുിടതുുിനു മുകളില നിനുുും
ചാടിജീവതോടുകുുാൻ നശുമി
ചുുത.ു

ഇനുുതല രാവിതല പ
ലുതുതടയായിരുനുുു സംഭ
വം.ചങുുനാലശരിപിഎംതജ 
ലൊംപുുകസുിതുുുരണുുാംനില
യിലഒരാളനിലകുുുനുുതുക
ണുുതുതസകയുുരിറുുിജീവനകുുാ

രാണ.ു ഇവര വിവരം വിളിചുു്
ലോദിചു്ുതാതഴഇറങുുാൻആ
വശയുതപുുതടുുങുുിലംുഇയാളത
യുുാറായിലുു.ഇലൊതടതസകയുു
രിറുുിജീവനകുുാരചങുുനാലശ
രി തോലീസിലവിവരംഅറി
യിചുുു. സുുലതുു് എതുുിയ
തോലീസംുചങുുനാലശരിഅ
ഗുുിരകുുാലസനഅധികുത
രംുഇയാതളഅനുനയിപുുിചുു്
താതഴഇറകുുാൻ നശുമിതചുുങുുി
ലംുവഴങുുാതതചാടുകയായി
രുനുുു.വീഴചുുുയിലപരുലകുുറുു
ഇയാതളചങുുനാലശരിജനറ
ലആശുപനതുിലനപുലവശിപുുി
ചുുു. പിനുുീടു ലൊടുുയം തമഡി
കുുലലൊതളജിലലകു്ുമാറുുി.

മദയുംേഭികുുാതിരുനുു
നാൽപുുതുുിതെടുുുകാരൻമരിചുുു

മദയുാസകുുി:
വലോധികൻതുങുുിമരിചുുു

യതീഷ്ചടദ്്്യ്തക്്തിഹര
അഹന്വഷണറിഹപ്്രട്്്
കണുുുരുു:
ലോകു്ുഡൗ
ണലംഘി
ചുുുനിരതുുി
ലിറങുുിയവ
തരതകുുണു്ു
പരസയുമായി
ഏതുുമീടീ
പുുിചുുസംഭവ
തുുിലകണുുുരജിലുുാതോലീ
സ്ചീഫുയതീഷ്ചനദുുുയുതകുുതി
ലരഅലനുവഷെറിലപുുരടു്ു.യ
തീഷ്അധികാരദുരവിനിലോ
ഗം നടതുുിതയനു്ുകതണുുതുുി
ഉതുുരലമഖലാഐജിഅലോ
കുയാദവാണുറിലപുുരടു്ുനല
കിയിരികുുുനുുത.ു

യതീഷ്ചനദുുുതസലഫുനപു
ലോഷനുനശുമികുുുനുുുതവനു്ുറി
ലപുുരടുുിലുണു്ു.നിയമലംഘനം
നടതുുി.നപുാകുതമായരീതിയി
ലപരസയുശികുുനടപുുാകുുിയ
ലൊതടതോലീസിനാതകഅവ
മതിപുുുണുുാകുുി.എതുുമിടുുഒരാ
തളതോലീസ്ഉലദുയാഗസുുൻമ
രദിചുുതായിവയുകുുമായിടുുുണു്ു-
റിലപുുരടുുിലപറയുനുുു.

കണുുുരഅഴീകുുലിലശനി
യാഴചുയായിരുനുുുവിവാദസം
ഭവം.ലോകു്ുഡൗണനിരലദശ
ങുുളജനങുുളഅനുസരികുുാ
തുുതിനാണുഏതുുമിടീപുുിചുു
തതനുുാണുയതീഷ്ചനദുുുനല
കിയവിശദീകരെം.യതീഷ്ച
നദുുുയുതടനടപടിതയമുഖയുമ
നനുുുിയംുരുകുുമായിവിമരശി
ചുുിരുനുുു.സംഭവംവിവാദമായ
തിനുപിനുുാതലഡിജിപിലോ
കനുാഥുതബഹറ്ഐജിയില
നിനു്ുവിശദീകരെംലതടുക
യായിരുനുുു.

ആലോഗയുനപുവർതുുനങുുൾകു്ു
ജീവനകുുാരിലുുാതതതലദുുശസുുാപനങുുൾ
തിരുവനനുുപുരം: തൊവിഡു
19എലുുാജിലുുകളിലംുറിലപുുര
ടുു് തചയത സാഹചരയുതുുില
ലവണുു ആലോഗയുനപുവരതുുന
ങുുളനടതുുുനുുതിനായിസം
സുുാനതുു് ആവശയുതുുിനു
തഹലതുു് ഇൻസത്പകറുുുരമാ
രിലുു. 87 മുനിസിപുുാലിറുുികളി
ലംുആറുലൊരപുുലറഷനുകളി
ലുമായിആതക505ജുനിയര
തഹലതുു്ഇൻസത്പകറുുുര-2
തസത്ികകള മാനതുമാണുളുു
ത.ുഇതാകതടുുഏകലദശം30-35

വരഷം പഴകുുമുളുു സുുുുാഫു
സത്നുടങതുാണ.ു

1991തലതസൻസസ്നപുകാ
രംതകാചുുിയിലഅഞുുരലകുു
ലുതുളംജനങുുളഉണുുായിരു
നുുതതങുുിലഇനുുുലൊരപുുലറ
ഷൻപരിധിയിലമാനതുംവരു
നുുഏഴുലകുുലുതുളംജനങുു
ളുതടലസവനങുുളകുുായിതവ
റംു 40ഓളം തഹലതുു് ഇൻ
സത്പകറുുുമാര മാനതുമാണുളുു
ത.ുഇതുതതനുുയാണുമറുുുലൊ
രപുുലറഷനുകളുലടയംു മുനി

സിപുുാലിറുുികളുലടയംു അവ
സുു.941നഗുാമപഞുുായതുുുക
ളിലലയംുഅവസുുവയുതയുസത്
മലുു. ലോകാലോഗയു സംഘടന
യുതടകെകുുുനപുകാരം5000
ജനങുുളകു്ുഒരുതഹലതു്ുഇ
ൻസത്പകറുുുര ലവെതമനുുാ
ണുനിബനുുന.

തഹലതു്ു ഇൻസത്പകറുുുര
മാരുതടനിലവിതലഒഴിവുകള
നികതുുിയതുതൊണു്ുമാനതുംഇ
ലപുുള നിരനുുരമായി ലനരിടു്ു
തൊണുുിരികുുുനുു ആലോഗയു

അടിയനുുിരാവസുുകതള തര
െം തചയുുാൻ സാധയുമതലുുനു്ു
തഹലതു്ു ഇൻസത്പകറുുുരമാ
രംുഅധികാരികളംുതതനുുവയു
കുുമാകുുുനുുു.മതറുുലുുാതസത്ി
കളിലംുകാലാനുസുതമായവ
രധനവുണുുായിടുുുംഈതസത്ി
കയിലമാനതുംമാറുുംവനുുിടുുിലുു.
തഹലതു്ുഇൻസത്പകറുുുരമാരു
തടതസത്ികകളുതടഎണുുംനി
ലവിലുളുുജനസംഖയുാനുപാതി
കമായിവരധിപുുിലകുുണുുഅടി
യനുുിരസാഹചരയുമുളുുത.ു

എൻടെ്ൻസ്
പരീക്്കൾ
മാറ്്ിവച്്്
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാന
തതുുനപുലതുയകസാഹചരയുംക
െകുുിതലടുതു്ുഎൻനടുൻസ്പ
രീകുുകള മാറുുിവയകുുുുനുുതാ
യിമുഖയുമനനുുുിപിെറായിവിജ
യൻ.തമഡികുുല,എൻജിനീയ
റിങു എൻനടുൻസ് പരീകുുകള
(കീം2020)ഉളതപുുതടയാണുമാ
റുുിവചുുത.ുഇതിതുുുതീയതിപി
നുുീടുഅറിയികുുും.തമയുമുനുുി
നുനിശുുയിചുുിരുനുുനാഷെല
എലിജിബിലിറുുി കം എൻനടുൻ
സ് പരീകുുയംു (നീറുു് യുജി-
2020)മാറുുിവചുുിടുുുണു്ു.

മാേിനയുസംസ്കരണം:
മാർഗനിർദേശങ്്ള്മായിഹരിതദേരളംമിഷൻ
തിരുവനനുുപുരം:തൊവിഡു19നപുതിലോ
ധ നപുവരതുുനങുുളുതട ഭാഗമായി സുര
കുുിതമാലിനയുസംസ്കരെംസംബനുുിചുു
മാരഗനിരലദുുശങുുളുമായി ഹരിതലകരളം
മിഷൻ.കമയുുെിറുുികിചുുൻലോലുളുുതോ
തുസംരംഭങുുളിലംുഅലുുാതതയുമുളുുകു
ടുുായനപുവരതുുനങുുളിലംുതലദുുശസുുാപ
നങുുളഉളതപുുതടപാലിലകുുണുുവയാെി
വ.വിശദവിവരങുുളകുുുംസംശയനിവാര
െതുുിനംു ഹരിതലകരളം മിഷതുുുയംു,
ശുചിതവുമിഷതുുുയംുജിലുുാലൊ-ഓരഡി
ലനറുുതറബനുുതപുുടാം.

കമയുുെിറുുികിചുുനുകള,അഗതികതള
യംുഭികുുാടകതരയംുപുനരധിവസിപുുിചുുി
ടുുുളുുലകനദുുുങുുളഎനുുിവിടങുുളിലമാലി
നയുസംസ്കരെതുുിനുനപുലതുയകനശുദുുപു
ലരതുുെം. ഉപലോഗിചുു മാസ്കുകളംു

വകയുറകളംുആലോഗയു നപുവരതുുകരു
തടനിരലദശാനുസരെംഅണുവിമുകുു
മാകുുി നശിപുുികുുെം. പുുാസുുുുികു ലോതല
അഴുകാതുുപാഴവുസത്ുകുുളഒരുകാരെ
വശാലംുകതുുികുുുകലോവലിതചുുറിയുക
ലോതചയുുരുത.ുഅവകഴുകിവുതുുിയാ
കുുിസുകുുിചുുുവയകുുുെം.ലൊവിഡുഭീതി
ഒഴിയുലപുുളഹരിതകരമലസനാംഗങുുള
വനു്ുലശഖരികുുും.അഴുകുനുുമാലിനയുങുു
ളഉറവിടതുുിലതതനുുസംസ്കരികുുെം.
മഴതയതുുുലപുുളതഡങുുിയംുചികുുുൻഗു
നിയയംുലോലുളുുലോഗങുുളപടരനുുു
പിടികുുാതിരികുുാൻഇതുനപുധാനമാണ.ു

തൊവിഡു ആശുപനതുികള, ഐതൊ
ലലഷൻയുെിറുുുകള,വീടുകളിതലകവുാറ
വുുുൻ, താതകുാലിക ലൊവിഡു സാമു
ഹയുലകനദുുുങുുളമുതലായവയിലനിനുുും

വരുനുുബലോതമഡികുുലമാലിനയുങുുള
എനുുിവതയലുുാംതൊവിഡുമാലിനയുങുുളാ
യിതതനുുപരിഗെികുുെം.ഇവതയലുുാം
ലകനദുുുമലിനീകരെനിയനനുുുെലോരഡു
പുറതുുിറകുുിയമാരഗനിരലദശങുുളഅ
നുസരിചു്ുവകകാരയുംതചയുുുകയംുസംസ്
കരികുുുകയംുലവെം.

=കവ്ാറന്്്ൻലംഘിച്്്മകള്തെവിവാഹം
=ന്രബിനറഷീദിനം്മകന്തമതിഹരഹകസ്

കാസർലോഡുപരിലോധനാലകനദുുുതുുിനുഅനുമതി
കാസരുുലോഡ:ുജിലുുയിലുുലൊ
വിഡു 19 പരിലോധനലകനദുുു
തുുിനുഅനുമതി.കാസരുുലോ
ഡുവവറസ്ബാധിതരുതടഎ
ണുുംവരുുധിചുുതുകെകുുിതലടു
തുു് തപരിയയിതല ലകനദുുുസ
രുുവകലാശാലയിലുു ലോ. രാ
ലജനദുുുതുുു ലനതുതവുതുുിലുളുു
30അംഗസംഘതുുിനു ലോഗ
നിരുുെയ പരിലോധന നട
തുുാൻുു ഐസിഎംആരുുതുുു
നപുാഥമികഅനുമതിലഭിചുുു.

പരീകുുൊടിസുുാനതുുിലു

ളുുതടസുുുുുകളുുഇനുുതലതതനുു
ആരംഭിചുുു.ഇനുുുമുതലുുസാം
പിളുകളുു പരിലോധികുുാനു
ളുു നീകുുതുുിലാണ.ു ഇതിനു
ളുു നപുവരുുതുുനങുുളുു തുടാൻുു

സംസുുാനസരുുകുുാരുു നശുമിചുുു
വരികയാണ.ു

ജിലുുയിതല ഡയാലിസിസ്
ആവശയുമുളുു ലോഗികളുു ഉ
ളുുതപുുതടയുളുുവരുുകുു് കുടുത
ലുുസൗകരയുങുുളുുകു്ുമംഗലാപു
രതുുിതനആനശുയികുുാതതന
ലുുകാനായികാസരുുലോഡ,ുക
ണുുുരുുജിലുുകളിലുുകുടുതലുുതമ
ഡികുുലുു സൗകരയുങുുളുു സം
സുുാനസരുുകുുാരംുജിലുുാഭര
െകുടവംു ലചരുുനുു് സജുുമാ
കുുിവരികയാണ.ു

രാജയ്തത്്
"ഹോട്്്സഹ്ോട്്്'

ലിസ്്്്ില്്
കാസര്്ഹോഡം്

കാസരുുലോഡ:ുതൊലോ
െവവറസ്പടരുുനുുുപി
ടികുുുനുുസാഹചരയുതുുി
ലുുരാജയുതുു്ഏറുുവംുഅ
പകടമായരീതിയിലുുലൊ
വിഡുബാധിചുുസുുലങുുളു
തടപടുുികയിലുുകാസ
രുുലോഡംു.ലിസുുുുിലഡല
ഹിലോയിഡയിതലജിബി
നഗരുു,രാജസുുാനിതലഭി
ലുുവാഡഎനുുിവയാണുമ
റുുുനപുലദശങുുളുു.അവിതട
യംുലൊവിഡുസുുിരീകരി
ചുുവരുതടഎണുുംകുടുത
ലാണ.ു

ഈ"ലോടുു്സല്ോടുുുക
ളി'ലാണുസരുുകുുാരുുഇലപുു
ളുുനശുദുുികുുുനുുതതനുു്ലക
നദുുുആലോഗയുമനനുുുാലയം
വയുകുുമാകുുി.ലിസുുുുിലുുതപുു
ടുതുുുലുപുളുു82ലൊവി
ഡുലോഗികളായിരുനുുു
കാസരുുലോടുുുണുുായിരുനുു
ത.ുഇനുുതല വവകിടുു്അ
തു89ആയി.ഏറുുവംുകു
ടുതലുുലോഗബാധയുളള
തുആദയുംലോഗംസുുിരീക
രിചുുകളനാടുസവുലദശിയു
തടപഞുുായതുുായതചമുു
നാടുുിലുു.15ലപരകുുാണുഇ
വിതടലോഗംസുുിരീകരിചുു
ത.ുഏതറലപരംുഗളുുഫിലുു
നിനുു്എതുുിയവരാതെ
ങുുിലംുനാലുലപരുുസമുു
രുുകുുംവഴിലോഗികളായവ
രാണ.ു

കാസരുുലോഡുനഗരസ
ഭയിലുു13ലപരുുകുുാണു
തൊവിഡുലോഗബാധ.ര
ണുുാമതുലോഗംസുുിരീക
രിചുുഏരിയാലുുസവുലദശി
യുതടപഞുുായതുുിലുു9
ലപരുുകുുാണുബാധയുളുു
ത.ുലോഗവയുാപനംവരുുധി
കുുുനുുജിലുുയിലുുഇലപുുളുു
7,042ലപരാണുനിരീകുു
െതുുിലുളുുത.ു127ലപരുു
ആശുപനതുിയിലംു6,915
ലപരുുവീടുകളിലംുനിരീ
കുുെതുുിലുുകഴിയുകയാ
ണ.ുപതുുുലപതരഇനുുതല
പുതുതായിഐതൊലല
ഷൻുുവാരുുഡിലുുനപുലവശി
പുുിചുുു

നാടുകളിലേകു്ുതിരിചുുുലോവുകഎനുു
ആവശയുംഅംഗീകരികുുിലുു:മുഖയുമനതുുുി
തിരുവനനുുപുരം:ഇതരസംസുുാനതൊഴിലാ
ളികളുുപായിപുുാടുു്ലോകുു്ഡൗണുുനിബനുുന
കളുുലംഘിചുു്തതരുവിലിറങുുിയസംഭവംദൗ
രുുഭാഗയുകരമാതെനുുു മുഖയുമനനുുുി പിെറായി
വിജയൻ. ഒരു കാരെവശാ
ലംു നടകുുാൻുു പാടിലുുാതുു ഒ
നുുാെിത.ു ഇവിതട അവരുുകുു്
ജീവിതം മുലുനുടുുുതൊണുുു
ലോകാൻുുപറുുാതുുഒരുസാഹ
ചരയുവംുനിലവിലിലുു.എനുുിടുുും
കുടുുലുതുതട അവരുു തതരുവി
ലിറങുുിയതിതുുുപിനുുിലുുചില
ശകുുികളുുഉണുു്എനുുസുചന
യുണുു്.

ആരുുകുുുംസഞുുരികുുാൻുുഇ
ലപുുളുുഅനുവാദമിലുു.നിനുുിട
തുുുതതനുുനിലുുകുുുകഎനുു
താണുനപുധാനമനനുുുിനപുഖയുാപി
ചുുനിലപാട.ുഅതുതൊണുു്സവു
നുും നാടുകളിലലകുു് തിരിചുുുലോവുക എനുു
അവരുതടആവശയുംഅംഗീകരികുുാൻുുനിരുുവാ
ഹമിലുു. 5000ലുതുളം കയുാംപുകളിലായി
1,70,000ലലതറഇതരസംസുുാനതൊഴിലാളിക
തളസംസുുാനതുു്പാരുുപുുിചുുിടുുുണുു്.

തൊഴിലാളികളുുകുു്താമസവംുഭകുുെവംു
ഒരുലകുുണുു ചുമതല കരാറുകാരുുകുുാണ.ു എ
നുുാലുു,അവരുുനലുുകുനുുതാമസംതൊഴിലുുക

ഴിഞുുുളുുസമയലതുുകുു്മാനതുമാണുഎനുു്മന
സിലാകുുികുടുതലുുസൗകരയുനപുദമായകയുാംപു
കളിലലകുു്മാറുുാനാണുസരുുകുുാരുുതയാറായത.ു
ഭകുുെതുുിതുുുകാരയുതുുിലംുഇടതപടലുണുുാ

യി.അവരുുകുു്അവരുലടതായ
നപുലതുയകഭകുുെമാണുആവ
ശയുംഎനുുുവനുുലപുുളുുഅതു
ലഭയുമാകുുാൻുുനടപടിസവുീകരി
ചുുു.ഭകുുുയവസത്ുകുുളുുമതി,ത
ങുുളുുപാകംതചയുുാംഎനുുുപ
റഞുുവരുുകുു് അവ നലുുകി.
വവദയുസഹായതുുിനുസംവി
ധാനവുമുണുുാകുുി. എനുുിടുുും
അവരുുകുുിടയിലുു തതറുുിദുുാര
െപരതുുിഇളകുുിവിടാൻുുന
ടനുുനശുമംഈനാടിതനതിരാ
യനീകുുമാണ.ു

തൊഴിതലടുതുു് ജീവികുുു
നുുവതര തതറുുിദുുരിപുുിചുു് നപു

ലൊപനതുുിതുുുവഴിയിലലകുു്നയിചുുശകുുി
കതളകുുുറിചുുുംപായിപുുാടുസംഭവംലകരളതുുി
തനതിരായ അപവാദ നപുചാരെതുുിനു ഉപ
ലോഗിചുുവതരകുുുറിചുുുംകുതയുമായസുചനക
ളുു ഇതിനകം പുറതുുുവനുുിടുുുണുു്. കുറുും തച
യതുവതരകതണുുതുുാനംുഅവതരനിയമതുുി
നുമുനുുിതലതുുികുുാനംുവിടുുുവീഴചുയിലുുാതത
സരുുകുുാരുുഇടതപടുതമനുുുംമുഖയുമനനുുുി.



ഗ്ളികകളഫലതപ്േദോ വാകസ്ിപ്്്തപ്വരത്്നംഎങ്്പന

രതക്ാലംസാമ്ഹികഅകലം
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ഏ ത ്നവ  ല്്്  വി  ളി യം് ലന  രി  ടാ  ൻ
ഇ  ത്്്യ  യ ് നട ത  യാ  നറ  ട ് പ്്് 

യ്എസ്ഗനവഷക
സംഘത്്ിൽമലയാളി
യ്വതിയ്ം
ോസർ്്റോഡ:്മ്ക്്ാൽ്് മണിക്്്റിന
േംറൊൈിഡ്19വൈറസ്റോഗംസ്്ി
രീേരിക്്്ന്്തിന്ള്്സംൈിധാനംൈി
േസിപ്്ിച്് അകമരിക്്യികല ൈിേഗധ്
സംഘത്്ിൽ്്സംഘത്്ിൽ്്ോസർ്്റോ
ഡ്സവ്റേശിനിയം്.മ്തിർ്്ന്്റൊൺ്്നഗ്
സ്റനതാവം്കപരിയസവ്റേശിയ്മായ
പി.ഗംഗാധരൻനായര്കെറപരമേളാ
യവചനത്സതീശനാണ്യ്എസ്ഫ്ഡ്
ആൻ്്ഡ്നഡ്ഗ്അ
ഡമ്ിനിസ്റന്െഷൻ്്
(എഫഡ്ിഎ)േഴി
ഞ്്േിൈസംഅം
ഗീോരം നൽ്്േി
യ സംൈിധാനം
ൈിേസിപ്്ിച്് സം
ഘത്്ിൽ്്മ ്ൻ്്നി
രയിൽ്്നപ്ൈർ്്ത്്ി
ച്്ത.്
സംൈിധാനം

ൈിേസിപ്്ിച്് ോ
ലിറോർ്്ണിയആസ്്ാനമായകസഫി
ഡ് േമ്്നിയികലെറോ കമഡിക്്ൽ്്
എൻ്്ജിനീയറാണ്വചനത്.അറമരിക്്
യിൽ്്ഇറപ്്ൾ്്റൊൈിഡ-്19സ്്ിരീേര
ണത്്ിന് ഒര് േിൈസത്്ിറലകറകയട്
ക്്്ന്്്ണ്്്.പ്തിയ സംൈിധാനംൈര്
ന്്റോകെ റോഗൊധിതകര റൈഗത്്ി
ൽ്്േകണ്്ത്്ാനം്ത്െക്്ത്്ിറലചിേി
ത്്ലഭയ്മാക്്ാനം്േഴിയ്കമന്്്അധി
ക്തർ്്പറഞ്്്.
ഗംഗാധരൻ്്നായര്കെമ്ത്്മേൾ്്

യ്എസിൽ്്ൊങ്്്ഉറേ്യാഗസ്്യായഷീ
ജയ്കെയം്അൈികെഎൻ്്ജിനീയറായ
പയ്്ന്്്ർ്്സവ്റേശിസതീശകന്്്യം്മേ
ളാണ്വചനത്.ൈിേയ്ാഭയ്ാസരംഗകത്്മി
േൈിന്യ്എസ്നപ്സിഡന്്്ികന്്്അ ൈാ
ർ്്ഡ്റനെിയവചനത്ോലിറോർ്്ണിയ
യികലയ്സിറഡൈിസ്എൻ്്ജിനീയറി
ങ് റൊകളജിൽ്് നിന്്ാണ്െറോകമ
ഡിക്്ൽ്് എൻ്്ജിനീയറിങ് പഠനംപ്
ർ്്ത്്ിയാക്്ിയത.്സറോേരൻ്്ഗൗതം
യ്എസിൽ്്െിര്േൈിേയ്ാർ്്ഥിയാണ.്

വാകസ്ിൻ: കാത്്ിരിപ്്് എതര്നാൾ? 
കൊവിഡ്19രാജയ്ാതിർത്്ികൾകടന്്്ംപടർന്്്കൊണ്്ിരിക്്്ന്്്.അന്്്ാർട്്ിക്്കൊഴികകവൻകരകകെല്്ാംഈമഹാമാരിയ്കടപിടിയിലായി.
അടച്്്പ്ട്്ിവീട്്ിലിരിക്്്കകയന്്ഏകപോംവഴിയിലാണ്പോകജനത.ഈസമയംഉറക്്ംപോല്മ്പപക്്ിച്്്ള്്ഗപവഷണത്്ിലാണ്
വലികൊര്വിഭാഗം.വസ്രിയം്പൊെറയം്മപലറിയയം്ക്്യവ്മ്ൾകപ്്കടമഹാപോഗങ്്കെകയല്്ാംവര്തിയിലാക്്ിയനമ്്്കടഗപവഷകർ.

ൈിൈിധരാജയ്ങ്്ളിലായി20ൈാകസ്ിന്േളാണ്തയാറാക്ന്്
ത.്യ്എസിൽഒകരണ്്ംമന്ഷയ്ശരീരത്്ിൽപരീക്്ിച്്്.സാധാര
ണഗതിയിൽമ്ഗങ്്ളിൽപരീക്്ിച്്്ഗ്ണവം്പാർശവ്ഫലങ്്ള്മ്
റപ്്ാക്്ിയറശഷമാണ്മന്ഷയ്രിൽപരീക്്ണം.ഇൈികെഅെിയന്്
രസാഹചരയ്ംേണക്്ികലട്ത്്്യ്എസികലറൊറഡണഏജൻ
സിറനരിട്്്മന്ഷയ്രിൽപരീക്്ിക്്്േയായിര്ന്്്.ഇത്ഇറപ്്ഴം്
ത്െര്ന്്്.മറ്്്ള്്ഗറൈഷേർമ്ഗങ്്ളിൽപരീക്്ിക്്്ന്്ഘട്്ത്്ി
കലത്്ിയറതയ്ള്്്.ഇക്ക്ല്്ംൈാകസ്ിൻൈിേസിപ്്ിക്്ാനായാ
ലം്ഇത്ചിേിത്്ാരംഗകത്്ത്്ാൻപികന്്യം്ോലകമട്ക്്്ം.ൈ
ലിയറോതിൽൈാകസ്ിൻനിർമിക്്ാന്ള്്സംൈിധാനങ്്ള്ണ്്ാ
ക്േഎന്്താണ്ആേയ്ംറൈണ്്ത.്അത്സജ്്മാക്റപ്്റഴക്്്ം
2021ആേയ്പക്തിപിന്്ിട്കമന്്്ഔഷധനിർമാണരംഗകത്്ൈി
േഗധ്ർൈിലയിര്ത്്്ന്്്.
എല്്ാോരയ്ങ്്ളം്ലക്്്യമിട്ന്്ത്റോകലനെന്്ാൽമാനത്മാണ്

ഇനത്യം്സമയത്്ിന്ള്്ിൽൈാകസ്ിൻസജ്്മാക്േ.ഇറപ്്ൾ
ത്്കന്്നാല്തരംകൊറോണവൈറസ്േൾമന്ഷയ്രിൽറോഗ
ങ്്ള്ണ്്ാക്്്ന്്്ണ്്്.ജലറോഷത്്ിന്റോലം്ോരണമാക്ന്്ത്
ഇത്്രത്്ികോര്വൈറസാണ.്ഇൈയക്്ക്ന്്്ംൈാകസ്ിൻേ
കണ്്ത്്ാൻനമ്ക്്്േഴിഞ്്ിട്്ികല്്ന്്്മറക്്ര്ത.്

നപ്ായറഭേമില്്ാകതഎല്്ാൈകരയം്സംരക്്ിക്്ാ
ൻൈാകസ്ിന്േഴിയണകമന്്ില്്.നപ്ായമായൈരിൽ
റോഗനപ്തിറോധറശഷിസവ്ാഭാൈിേമായിക്റയം്
അൈര്കെശരീരംമര്ന്്ിറൊട്കപകട്്ന്്്നപ്തിേ
രിക്്ണകമന്്ില്്.

റൈേനസംഹാരിേൾഉൾകപ്്കെഎല്്ാഔഷധ
ങ്്ൾക്്്ംപാർശവ്ഫലങ്്ള്ണ്്്.എന്്ാൽ,ക്്ിനിക്്
ൽപരീക്്ണത്്ില്കെയല്്ാകതഇത്പ്ർണമായി
തിരിച്്റിയാനാൈില്്. അതിനാണ് മന്ഷയ്ശരീര
ത്്ികലപരീക്്ണത്്ികന്്്ഫലംവൈേയ്ശാസന്ത്
റോേംോത്്ിരിക്്്ന്്ത.്പാർശവ്ഫലംപരമാൈ
ധിക്റയക്്്ാന്ള്്മാർഗംറതട്േറോപാർശവ്ഫ
ലകത്്തെയ്ന്്മറ്്്ഔഷധങ്്ൾഒപ്്ംനൽേിചി
േിത്്യിൽഉപറോഗിക്്്േറോആണ്റോംൈ
ഴി.

ആേയ്ഘട്്ത്്ിൽനിർമാണംപരിമിതമായിരിക്്്ം.അ
ങ്്കനയ്ള്്റപ്്ൾമ്ൻഗണനനിശ്്യിക്്്ം.റോഗിേള്
മായി സമ്്ർക്്മ്ള്്ൈരായിരിക്്്ം ഇൈരിൽ മ്ന്്ിൽ.
കൊൈിഡ്19മ്ലംമരിച്്ൈരിൽെഹ്ഭ്രിപക്്വം്നപ്ാ
യറമറിയൈരാണ.്അൈരിൽൈാകസ്ിൻഫലനപ്േകമങ്്ിൽ
മ്ൻഗണനാപട്്ിേയിൽകോട്്ട്ത്്്മ്തിർന്്പൗരന്്ാ
രാകം്.എന്്ാൽ,മ്തിർന്്പൗരന്്ാര്മായിനിരന്്രംസ
മ്്ർക്്മ്ള്്ൈകരപരിഗണിക്്്ന്്താകം്ക്ട്തൽഫല
നപ്േ കമന്്്ംൈിലയിര്ത്്ല്ണ്്്.

ൈാകസ്ിൻറോഗകത്്തെയം്.പറക്,്അത്യാഥാർ
ഥയ്മായിട്്ില്്റല്.്അത്ൈകരസവ്യംമ്ൻേര്തലിൽജീ
ൈിക്്്േ.ൈീട്ൈിട്്്പ്റത്്്റോോതിരിക്്്േ.വേ
യം്മ്ഖവം്ശ്ചിയായിസ്ക്്ിക്്്േ.അഥൈാവൈറ
സ്ൊധിച്്ാൽസവ്യംസമ്്ർക്്ൈിലക്്ിൽറോക്േ.
ചിേിത്്റതട്േ.

നിലൈിൽനിരൈധിആന്്്ിവൈറൽ
ഗ്ളിേേൾ ൈിൈിധ രാജയ്ങ്്ളികല
റോകറ്്്ർമാർറോഗിേൾക്്്നൽേി
യിട്്ുണ്്്.ഇൈകോകക്്ഏറിയം്ക്റ
ഞ്്്ംഫലങ്്ള്ണ്്ാക്്ികയന്്റി
റപ്്ർട്്്േള്മ്ണ്്്.എന്്ാൽ,കറം
സക്ഡസിൈിർഎന്്ഗ്ളിേയാ
ണ്ക്ട്്ത്്ിൽഏറ്്വം് മിേച്്
കതന്്് സാക്്്യകപ്്ട്ത്്്ന്്്
റോോറോഗയ് സംഘെനയ്കെ
റോ. ന്ര്സ് എൽൈാഡ.് എ
റോളയക്ക്്തിറരൈിേസിപ്്ിച്്
ഈ ഗ്ളിേയക്്്് മറ്്് നിരൈധി
വൈറസ്േകള ത്രത്്ാൻ റശ
ഷിയ്ണ്്്. എന്്ാൽ,ഇതികന്്്യം്
പരീക്്ണ ഫലം ൈരാനിരിക്്്ന്്

റതയ്ള്്്.
എച്്്ഐൈിറോഗിേൾക്്്നൽക്

ന്്റോപിനൈിർ,റികറ്്നൈിർഎന്്ി
ൈയം്ഫലനപ്േകമന്്്േര്തിയിര്ന്്്.
എന്്ാൽ,പരീക്്ണഫലംനിരാശയാ
ണ്സമ്്ാനിച്്ത.് മറലറിയറോഗിേ
ൾക്്്നൽക്ന്്റല്്റോേവ്ീൻഎന്്
ഗ്ളിേയക്്്് വൈറസികന ഇല്്ാതാ
ക്്ാൻ റശഷിയ്കണ്്ന്്് ചില പരി
റോധനേളിൽ േണ്്്. ഇതികന്്്യം്
ക്്ിനിക്്ൽപരിറോധനാഫലംൈന്്ി
ട്്ില്്.യ്എസ്ഇക്്ാരയ്ംനിരീക്്ിച്്്ൈ
ര്ന്്്.

നിശ്്ിതറോഗത്്ികനതിറരശരീരത്്ികന്്് നപ്തിറോധ
റശഷിൈർധിപ്്ിക്്ാനാണ്ൈാകസ്ിൻ.കചറ്റക്്ണ്്വൈ
റസികനറോ ൊകറ്്്ിരിയകയറോ അപേെേരമല്്ാത്്
റോതിൽശരീരത്്ിൽേെത്്ിൈിട്്് നപ്തിറോധസംൈിധാ
നക്ത്ഉണർത്്്േയാണ്ൈാകസ്ിനില്കെകചയ്്്ന്്ത.്
ഇറോകെ,ശരിയായവൈറസിറൊട്എങ്്കനകോര്തണ
കമന്്്ശരീരത്്ിന്മനസിലാകം്.യഥാർഥവൈറസികന
ത്്കന്്േെത്്ിൈിട്്ാണ്ൈാകസ്ിറനഷകന്്് നപ്ധാനരീതി.
എന്്ാൽ, ൈസ്രി,മ്ണ്്ി നീര,്റ്കെല്്ത്െങ്്ിയൈകയ
നപ്തിറോധിക്്ാൻ നൽക്ന്്ത് ഇൈയ്കെ ദ്ർെലമായ
വൈറസികനയാണ.്

സാധാരണഗതിയിൽഒര്റോഗംആരംഭിക്്്റപ്്ഴ്ള്്വൈ
റസികന്്്ജനിതേഘെനയിൽപിന്്ീട്മാറ്്ംൈരാറ്ണ്്്. നപ്
തിറോധൈാകസ്ിൻനിർമാണത്്ിൽഇക്്ാരയ്ംക്െിേണ
ക്്ികലട്റക്്ണ്്തായിൈരം്.എന്്ാൽ,സമീപോലത്്്നപ്
സിദ്്ീേരിച്്ഒര്റിറപ്്ർ്്ട്്്നപ്ോരംകൊൈിഡ്19ന്അതി
റൈഗംഘെനാമാറ്്ംസംഭൈിക്്്ന്്ില്്.ഇറപ്്ൾ്്യ്എസിൽ
ൈയ്ാപിക്്്ന്്വൈറസിന്ഏേറേശംനാല്മ്തൽ്്പത്്്ൈ
കരജനിതേമാറ്്റമഉണ്്ായിട്്്ള്്്. വൈറ സ്ത്െങ്്ിഎ
ന്്്േര്തകപ്്ട്ന്്വചനയികലവ്ഹാനിറലതിൽ്്നിന്്്
ൈയ്തയ്സത്മായി,യ്എസികലത്്ിയറപ്്ൾറനരിയൈയ്തയ്ാ
സംമാനത്മാണ്ഉണ്്ാക്ന്്ത.്ഈ സാഹചരയ്ത്്ിൽസാ
ർ്്സ-്റൊവ-്2ന്ഒര്ൈാക്സിൻ്്മതിയാക ്കമന്്ാണ്ൈില
യിര്ത്്ൽ. ഘെനാമാറ്്മ്ണ്്ാക്ന്്തിനാൽ  ഫ്ള് റോഗ
ത്്ിന്ഓറോൈർ്്ഷവം്പ്തിയൈാക്സിൻ്്േണ്്്പിെിറക്്
ണ്്ിൈര്ന്്്ണ്്്.

കൊൈിഡ് 19ന് ത്രത്്ാന്ള്് റോേരാജയ്ങ്്ള്
കെ നശ്മത്്ിൽമ്ന്്ില്ണ്്്ഇന്്്യ.റനരറ്ത,്വൈറ
സികന്്്ഘെനതിരിച്്റിയ്ന്്തിൽൈിജയിച്്ിര്ന്്്
പ്കനയികല ഒര്ലാബ.്പിന്്ാകലപ്കനയികലത
കന്്വമലാബ്േമ്്നികൊൈി ഡ്19തിരിച്്റിയാന്
ള്്പരിറോധനാേിറ്്്ൈിേസിപ്്ിച്്്.വൈറസികന്്്
വമറന്ൊസറ്ൊപ്്ിക് ചിനത്കമട്ക്്ാന്മായി ഇന്്്യ
ൻഗറൈഷേർക്്്.
വഹേരാൊദ്യ്ണിറൈഴസ്ിറ്്ിയികലഒര്ഫാക്്

ൽറ്്ികമംെർൈാകസ്ിൻൈിേസിപ്്ികച്്ന്്്അൈോ
ശകപ്്ട്്്രംഗക്ത്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.െി കസൽഎപ്്ിററ്ം്
സ്എന്്്റപരിട്്ഈൈാകസ്ിൻശാസന്ത്റോേത്്ി
ന്മ്ന്്ിൽൈച്്ിരിക്്്േയാണ്യ്ണിറൈഴസ്ിറ്്ിയി
കലസ്ക്ൾഒഫ്വലഫ്സയൻസസിന്േീഴില്ള്്
െകോകേമിസന്െ്ിൈിഭാഗത്്ികലഗറൈഷേസീമമി
നശ്.കൊറോണവൈറൽകപപ്വറ്്ഡസ്്അഥൈാത
ന്്ാനത്േൾസ്ഷ്്ികച്്ന്്്ംഇത്മന്ഷയ്റൊശത്്ി
റലക്്്േെത്്ിൈിട്്ാൽ റോഗനപ്തിറോധസംൈിധാ
നംഉണർന്്്കൊൈിഡ്19ൊധിച്്റൊശങ്്കളന
ശിപ്്ിക്്്കമന്്്ംയ്ണിറൈഴസ്ിറ്്ിഅൈോശകപ്്ട്
ന്്്.
ഈൈാകസ്ിൻറൊശങ്്കളയാകേനശിപ്്ിക്്ികല്്

ന്്്ംയ്ണിറൈഴസ്ിറ്്ി.ഇൈകോന്്്ംപറ്ക,്വൈേയ്
ശാസന്ത്റോേംആധിോരിേമായിസ്്ിരീേരിച്്ിട്്ി
ല്്. റോഹട്്ിയികല ഐഐെിയം്ൈാേിസിൻൈിേ
സിപ്്ിക്്ാന്ള്് നശ്മത്്ിലാണ.്വേയിൽകൊണ്്്
നെക്്ാവ്ന്്പരിറോധനാേിറ്്്ംവൈോകതപ്റ
ത്്ിറക്്ാനാവ്കമന്്്ഐഐെിഅധിക്തർഉറപ്്്
നൽക്ന്്്.

അണിയറയിൽ20വാകസ്ിന്കള മ്രിരന്്പൗരന്്ാരക്്്ഫലതപ്േദോ വാകസ്ിൻആരപക്്പക്?്

പാരശവ്ഫലങ്്ള്ണ്്ാകം്

ജനിരകമാറ്്വം്പരിദോധിക്്ണം

ഇന്്്യയ്പെപരീക്്ണം

ഞങ്്ൾ െിശന്്് മരിക്്്ം: കെ്ിരയറ്് വൊഴിലാളികൾ
നയ്്ഡൽഹി:ഇൈികെതങ്്ിയാൽ
റോഗം ൈര്ന്്തിന്മ്ൻപ്ഞ
ങ്്ൾ ൈിശന്്് മരിക്്്ം. സം
സേ്ാരചെങ്്് നെത്്ാൻ റോ
ലം്ആര്മ്ണ്്ാൈില്്-ഉത്്ർനപ്
റേശികലേനൗജ്ജില്്യികലസവ്
ന്്ംനഗ്ാമത്്ിറലക്്്നെന്്്റോ
ോൻതയാറായിറോഡിലിറങ്്ി
യക്െിറയറ്്കോഴിലാളിസാൈി
നത്ി പറഞ്്്. ഡൽഹിയിൽ നി
ന്്്400േിറോമീറ്്ർദ്രമ്ണ്്്മ്
പ്്ത്ോരിയായ സാൈിനത്ിയ്കെ
നാട്്ിറലക്്്. ഇനത്യം് ദ്രം നെ
ന്്്റോോനാവ്റൊഎന്്റോ
േയ്ത്്ിന്അൈർക്്്ഉത്്രമില്്.
രജൗറി ഗാർഡൻ ഏരിയയി

കലറചരിയിലാണ്സാൈിനത്ിതാ
മസിക്്്ന്്ത.്എങ്്കനയം്നാ
ട്്ികലത്്്േഎന്്ത്മാനത്മാണ്
മ്ന്്ിൽോണ്ന്്റോംൈഴികയ
ന്്്അൈർപറയ്ന്്്.റോലിയി

ല്്ാതായി.രണ്്്കചറിയക്ട്്ിേള്
ണ്്്.അൈർക്്്ഭക്്ണംകൊട്
ക്്ാൻമാർഗമില്്-അൈർത്െർ
ന്്്. ""ഞങ്്കള കൊല്്്ന്്ചില
വൈറസ്േകളക്്്റിച്്ാണ് ആ
ള്േൾ പറയ്ന്്ത.് എനിക്്ി
കോന്്്ംമനസിലാൈില്്.ക്ട്്ിേ
ൾക്്്ഭക്്ണംകൊട്ക്്ാൻേ
ഴിയാത്്താണ്അമ്്കയന്്നില
യിൽഎകന്്റൈേനിപ്്ിക്്്ന്്ത.്
ഇൈികെആരം്സഹായിക്്ാനി
ല്്.എല്്ാൈരം്അൈര്കെജീൈിത
കത്്ക്്്റിച്്്ള്് ആധിയിലാ
ണ'്'-തലയിൽഅൈശയ്സാധന
ങ്്ള്കെകേട്്്മായിമഥ്രവഹ
റൈറോഡില്കെനെക്്്േയായി
ര്ന്്സാൈിനത്ിപറഞ്്്.
സാൈിനത്ികയറപ്്ല്ള്് ലക്്

ക്്ണക്്ിന്ക്െിറയറ്്കോഴിലാ
ളിേൾക്്് ഒറരകോര് ലക്്്യം.
അത്എനത്യം്റൈഗംഅൈര്കെ

നാട്്ികലത്്്േ,എന്്്ൈന്്ാലം്.
ഡൽഹി,ഉത്്ർനപ്റേശ്സർ  ക്്ാ
ര്േൾ െസ് ഏർപ്്ാൊക്്ാകമ

ന്്്പറഞ്്ാലം്പലരം്താതപ്
രയ്കപ്്ട്ന്്ത്നെക്്ാനാണ.്െ
സ്േള്കെമ്േളിൽറോലം്ആ

ള്േൾ തിങ്്ിനിറയ്ന്്്മ്ണ്്്.
എറപ്്കഴങ്്ിലം്ൈര്കമന്്്േര്
ത്ന്് െസ്േൾ ോത്്്നിൽ

ക്്ാറൊസർക്്ാരികന്്്ആശവ്ാ
സപദ്്തിേൾക്്്ോറോർക്്ാ
റൊഉള്്മാനസിോൈസ്്യില്്
പലർക്്്ം.റോഗകത്്ക്്്റിച്്ല്്,
റോലിയില്്ാതായതികനക്്്റി
ച്്ാണ്ആശങ്്ക്ട്തൽ.സാമ്
ഹിേഅേലം,മാസക്,്വേേഴ്
േൽ ത്െങ്്ിയ രക്്ാമാർഗങ്്
കളാന്്്ംഅൈർഗൗരൈമായിഎ
ട്ക്്്ന്്്മില്്.
െർോർപ്ർ അതിർത്്ിയി

കല ഇസമ്യിൽപ്രിൽ താമസി
ക്്്ന്്നിർമാണകോഴിലാളിഇ
ര്പത്്ഞ്്്ോരൻഅറോക്പ്
റേിൽഅതയ്ാൈശയ്സാധനങ്്
ള്കെഒര്കേട്്്മായാണ്നെക്്്
ന്്ത.്യ്പിയികലഹർറോയിജി
ല്്യികലതകന്്് നഗ്ാമത്്ിറലക്്ാ
ണ്നെപ്്്.കോലീസ്ൈഴിയിൽത
െഞ്്ാൻോണിക്്ാൻവേയി
ൽഐഡന്്്ിറ്്ി ോർഡ്േര്തി
യിട്്്ണ്്്.
എറപ്്ൾ ൈീട്്ികലത്്്കമന്്്

റോേിച്്റപ്്ൾഅറിയികല്്ന്്്മ
റ്പെി.എന്്ാൽ,ഇതല്്ാകതറൈ
കറ മാർഗമികല്്ന്്്ം അറോക.്

ോരണം ഇൈികെക്്ിെന്്് ഒറ്്
യക്്്്മരിക്്ാനാൈില്്.കോ  ഴിലി
ല്്, വേയിൽ സമ്്ാേയ്വ്മില്്.
നാട്്ിൽ റോയിക്ഷി കചയ്്്േ
യാണ്റഭേമറന്ത.ഭാഗയ്മ്കണ്്ങ്്ി
ൽരക്്കപടം്!
പിഡബ്്്യ്ഡിയികലേിൈസറൈ

തനക്്ാരനായമറഹഷ്ക്ടം്െ
ത്്ിനം് െന്്്ക്്ൾക്്്കൊപ്്
മാണ്ഝാൻസിജില്്യികലനഗ്ാമ
ത്്ിറലക്്്റോക്ന്്ത;്440േി
റോമീറ്്ർോൽനെയായി.ൈഴിയി
ൽചിലർഭക്്ണകപ്്തിേൾന
ൽേി.ഏകറദ്രംനെന്്റശഷം
ഈേിൈസംേിട്്്ന്്ആേയ്കത്്
ഭക്്ണം.ക്െിറയറ്്കോഴിലാളി
േൾക്്്എല്്ാസഹായവം്സർ
ക്്ാർൈാഗേ്ാനംകചയത്ിട്്് കണ്്
ങ്്ിലം്ൈാെേകൊട്ക്്ാറൊൈി
ശപ്്േറ്്ാറൊ പണമില്്ാകത ഡ
ൽഹിയിൽ നിന്്ാൽഎന്്്കച
യ്്്കമന്് ആധി ആകരയം് ൈി
കട്്ഴിയ്ന്്ില്്.ഇൈര്കെആശങ്്
േൾക്്്പരിഹാരംോണ്േ യാ
ണ്തലസ്്ാനംറനരിട്ന്്ൈലി
യനപ്തിസന്്ി.

മേ്യക്റിപ്്ടിനൽകാൻ
നോക്റ്്ർമാർക്്്
കഴിയില്്:ഐഎംഎ
തിര്ൈനന്്പ്രം:ആൽക്്റോൽൈി
തറ്ന്ോൈൽഅഥൈാപിൻൈാങ്്ൽല
ക്്ണമ്ള്്ൈർക്്ായി റോകറ്്്റ്കെ
ക്റിപ്്െിറോട്ക്െിമേയ്ംനൽക്ൈാന്
ള്് തീര്മാനം ശാസന്ത്ീയമകല്്ന്്് ഇ
ന്്്യൻ കമഡിക്്ൽഅറൊസിറോഷ
ൻ.
അത്്രക്്ാർക്്്ശാസന്ത്ീയചിേി

ത്്യാണ്നൽറേണ്്ത.്ൈീട്േളിറോ
ആശ്പനത്ിേളിൽഅഡമ്ിറ്്്കചയറ്ോ
മര്ന്്്േൾനൽേിചിേിത്്ിക്്ാം.അ
തിന് പേരം മേയ്ം നൽക്ന്്ത് ശാ
സന്ത്ീയ മായിഅംഗീേരിക്്ാനാേില്്.മ
േയ്ംനൽക്ന്്തിന്ള്്ക്റിപ്്െിനൽ
ക്ന്്തിന്ള്്നിയമപരമായൊധയ്ത
യം്റോകറ്്്ർമാർക്്ില്്.മേയ്ക്റിപ്്െി
എഴ്തി നൽക്ന്്തില്കെ ചിേിത്്ി
ക്്ാന്ള്്അൈോശമായവലസൻസ്
ൈകരറദ്്്കചയ്്കപ്്ൊൻസാധയ്തയ്ണ്്്.
ശാസന്ത്ീയചിേിത്്ാരീതിേളാണ്

ഇത്്രംപിൻൈാങ്്ൽലക്്ണമ്ള്്ൈ
ർക്്്നല്്ത.്മറ്്്മാർഗങ്്ൾഅൈലംെി
ക്്്ന്്ത്നപ്ശന്ങ്്ൾക്ട്തൽസങ്്ീർ
ണമാക്്ാറന സഹായിക്്്േ  യ്ള്്്. 
ഈനിർറദ്്ശംമ്ഖയ്മനന്്്ിയ്കെ നശ്ദ്്
യിൽകപ്്ട്ത്്ിയിട്്്കണ്്ന്്്ംഐഎം
എഭാരൈാഹിേൾൈയ്ക്്മാക്്ി.

അെച്്്പട്്്ൽ 49 ദിെസം
രെണവമന്്് പഠനം
നയ്്ഡൽ്്ഹി:രാജയ്കത്്കൊൈിഡ്
19ൈയ്ാപനംതെയാൻഏർകപ്്ട്ത്്ി
യഅെച്്്പ്ട്്ൽഫലൈത്്ാൈണകമ
ങ്്ിൽ 49 േിൈസമാക്്ി നീട്്ണകമ
ന്്് പഠനം. നപ്ായം, ജനങ്്ള്കെ
സാമ്ഹിേഇെകപെൽ്്,ജനസംഖയ്
ത്െങ്്ിയൈകയഅെിസ്്ാനമാക്്ി
റേംനെ്ിജ് സർൈേലാശാലയം്
കചവന്്യികല മാത്്മാറ്്ിക്്ൽ
സയൻസസ്ഇൻറ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ംസംയ്
ക്്മായി നെത്്ിയ പഠനമാണ്
ഈ നിർറേശം മ്റ്ന്ട്്്ൈയ്ക്്്
ന്്ത.്21േിൈസക്ത്നിയനന്്്ണം
കൊണ്്്വൈറസ്ൊധയിൽ്്നിന്്്
പ്ർണമായിമ്ക്്രാോനാൈികല്്
ന്്്ംപഠനംപറയ്ന്്്.
സാമ്ഹിേഅേലംപാലിക്്ൽ്്

കൊണ്്്കൊറോണവൈറസ്പെ
ര്ന്്ത്എനത്മാനത്ംനിയനന്്്ിക്്ാ
കമന്്ായിര്ന്്്ഇൈർപരിറോധി
ച്്ത.്ൈർക്്്അറ്്്റോം,സക്്ള്േ
ൾക്്് അൈധി എന്്ിൈ
യെക്്മ്ള്് നെപെിേ
ളം്ൈിലയിര്ത്്ി. 
രണ്്് നിർ

റേശങ്്

ളാണ് ഇൈർ മ്റ്ന്ട്്്ൈയ്ക്്്ന്്
ത.്21േിൈസക്ത്നിയനന്്്ണത്്ി
ന്റശഷംഅഞ്്് േിൈസംഇളവ്
നൽക്േ.പികന്്ത്െർച്്യായി28
േിൈസംഅെച്്്പ്ട്്ൽ.ൈീണ്്്ംഅ
ഞ്്്േിൈസംഇളവ.്ത്െർന്്്14േി
ൈസം അെച്്്പ്ട്്ൽ. അകല്്ങ്്ിൽ
ഇറപ്്ഴക്ത് നിയനന്്്ണം അൈ
സാനിക്്്ന്് ഏനപ്ിൽ 14 മ്തൽ
28 േിൈസറ്ത്ക്്് ത്െർച്്യായി
നിയനന്്്ണം (ഒറ്്ഘട്്മായി ഏഴാ
ഴച്ക്ത് നിയനന്്്ണം) ഏർകപ്്ട്
ത്്്േ.
ഇന്്്യക്്ാര്കെസാമ്ഹയ്ഇെകപ

െൽ്്രീതിവൈറസ്ൈയ്ാപനത്്ിന്
ഇെയാക്്്ന്്കതങ്്കന, സാമ്ഹയ്
അേലംപാലിക്്ൽ്് നെപെിേ
ൾ്്ക്ക്ണ്്് വൈറസികന എനത്മാ
നത്ംനപ്തിറോധിക്്ാനാകം്ത്െങ്്ി
യോരയ്ങ്്ൾഇൈർപരിറോധിച്്ി
ര്ന്്്.ൈരം്േിൈസങ്്ളികലറോഗ

ൈയ്ാപനത്്ികന്്് റോത്ക്െി
േണക്്ികലട്ത്്് റൈണം
ഇക്്ാരയ്ം തീര്മാനിക്്ാ
കനന്്്ം ഗറൈഷേർ്് പറ
യ്ന്്്.

വൊെിഡ:് അഫഗ്ാനിനെ
നയതപത്്് ഉലയ്ോഗസ്്നര
കാബള്ിലെക്്് മാറ്്ി

യ ഥാ ർ ഥ ഹീ ലോ ക ൾ ക്്് ന ന്്ി ര റ യ ്ക: പര് ധാ ന മ പത്്്ി 
നയ്്ഡൽഹി:കൊൈിഡ്ോലകത്്യഥാർഥ
ഹീറോേൾക്്്അഭിനദ്്നംകോരിഞ്്്ത
കന്്് ററഡിറോ നപ്ഭാഷണപരിപാെിയായ
""മൻേിൊത്്ിൽ''നപ്ധാനമനന്്്ിനറരനദ്്്
റൊേി.ഈറോരാട്്ത്്ികലഅറനേംറോ
ദ്്ാക്്ൾ്് ൈീട്്ിലിര്ന്്ല്്, ൈീെിന്പ്റത്്ാ
ണ്വൈറസികനതികരറോരാട്ന്്ത.്ആ 
റോരാട്്ത്്ിൽ്്നമ്്്കെച്റ്്്ംയഥാർ്്ഥഹീ
റോേളായപലര്മ്ണ്്്.വേനംേിനജീൈിതം
സവ്ാഭാൈിേതറോകെമ്റന്്ട്്്റോക്ന്്ത്
അൈർ്്ോരണമാണ.്ൈീട്്ികലവപപ്്ിൽ്്ൈ
ര്ന്് കൈള്്ംനിന്്്റോക്റ്പ്ഴം്വൈ
േയ്്തി അനപ്തീക്്ിതമായി നിന്്്റോക്
റപ്്ഴ്കമല്്ാംഈകഡയ്ലിവലഫ്ഹീറോ
സാണ്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ദ്രീേരിക്്ാൻ്്ഉണ്്ാവ്
േ-അറദ്്ഹംച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
ൈീെിനട്ത്്്ള്് കചറിയ പലചരക്്്േെ

കയക്്്റിച്്്ആറോചിച്്്റൊക്്്േ.ആേ
െക്്ാരനം് നപ്ശ്നത്്ിലാണ.്എന്്ിന്റൈ
ണ്്ി?നിങ്്ൾ്്ക്്്അതയ്ാൈശയ്മ്ള്്സാധന
ങ്്ൾ്്േിട്്്ന്്തിന്ബ്ദ്്ിമ്ട്്്ണ്്ാോതിരി
ക്്ാ ൻ്്.അൈശയ്സാധനങ്്ള്കെ ൈിതരണ
ശം്ഖലയിൽ്്തെസമ്ണ്്ാേര്കതന്്്േര്

തിറോലിയിൽ്്മ്ഴ്േിയിരിക്്്ന്്വന്ഡൈ
ർ്്മാറോടം്ൊങ്്ിങ്റസൈനംനൽക്ന്്ജീ
ൈനക്്ാറോടം്എനത്നദ്്ിപറഞ്്ാലം്ക്
റൈല്്.
ൈളകരയധിേംആള്േൾ്് ഇ- കൊറമഴ്

സ്മായിെന്്കപ്്ട്്േമ്്നിേളിൽ്്കഡലി
ൈറിറപഴ്സണ്േളായിനപ്ൈർ്്ത്്ിക്്്ന്്്.
ബ്ദ്്ിമ്റട്്റിയപരിതഃസ്്ിതിയിലം്ൈീട്്്
സാധനങ്്ൾ്്ൈിതരണംകചയ്്ാൻ്്ഇൈർനപ്
ൈർ്്ത്്ി ക്്്ന്്്.റോകഡ്ൗൺ്്സമയത്്്ം
നിങ്്ൾ്്െിൈിോണ്ന്്്,ൈീട്്ിലിര്ന്്്റോ
ണം് ഇന്്്ർ്്കനറ്്്കൊകക്് ഉപറോഗിക്്്
ന്്്.ഇകതല്്ാംനെത്്ികക്്ണ്്്റോോൻ്്മ
റ്്ാകോകക്്റോതങ്്ള്കെജീൈിതംഅർ്്പ്്ി
ച്്ിരിക്്യാണ.്എല്്ാജനങ്്ൾ്്ക്്്ംറൈണ്്ി
അൈറോകെല്്ാംനദ്്ി.അൈരം്സ്രക്്ാമ്

ൻ്്േര്തൽ്്എട്ക്്ണകമന്്്ംെന്്്ക്്ള്
കെോരയ്ത്്ിലം്നശ്ദ്്ിക്്ണകമന്്്ംഅറദ്്
ഹംഅഭയ്ർ്്ഥിച്്്.
കൊറോണവൈറസ്ൊധിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്

േര്ത്ന്്ൈറോടം്േവ്ാറവന്്്നിൽ്്േഴിയ്
ന്്ൈറോടം് റൊശമായി കപര്മാറര്ത.്
വൈറസ്മായിറോരാൊന്ള്്ഏറ്്വം്ഫ
ലൈത്്ായരീതിറൊഷയ്ൻ്്ഡിറ്്്്ൻ്്സിങ്്ാ
ണ,്എന്്ാൽ്്അതികന്്്അർ്്ഥംസാമ്ഹിേ
സംൈാേംഅൈസാനിപ്്ിക്്്േഎന്്ല്്.ഈ
സമയത്്്എല്്ാപഴയസാമ്ഹിേെന്്
ങ്്ൾ്്ക്്്ംപ്തിയഉണർ്്വ്നൽ്്റേണ്്ത്
ണ്്്.സാമ്ഹിേഅേലംൈർ്്ധിപ്്ിക്്്,വൈ
ോരിേമായഅേൽ്്ച്്ക്റയക്്്്എന്്ാണ്
നാംപററയണ്്ത.്
വൈറസ് ൊധിക്്കപ്്ട്്ൈരാരം് കതറ്്്

ോരല്്. മറ്്്ള്്ൈർ്്ക്്് റോഗം പേരാതിരി
ക്്ാനായാണ്അൈർസവ്യംഅേന്്്നി
ൽ്്ക്്്ന്്തം് േവ്ാറവന്്്നിൽ്് േഴിയ്ന്്
തം്.അത്്രക്്ാറോട് സഹാന്ഭ്തിറോ
കെയ്ള്്കപര്മാറ്്മാണ്റൈണ്്ത.്
ചിലർക്ട്്ിേൾ്്കക്്പ്്ംറോർ്്ഡ്േളിേ

ളം്നേ്ിക്്റ്്്ംേളിക്്്ന്്്.അട്ക്്ളയിൽ്്
പ്തിയ ഇനങ്്ൾ്് ഉണ്്ാക്്്ന്്്. ചിലർ
റോെിേൾപ്ത്ക്്ി.മറ്്്ചിലർറോട്്ങ്്
ൾനിർമിച്്്.സ്ക്ൾ്്,റൊകളജ്ോലകത്്
മിനത്ങ്്ള്മായിസംസാരിക്്ാൻ്്അൈസരം
ലഭിച്്ൈര്ണ്്്. ചിലർക്്് ഇത്ൈകര ൈായി
ക്്ാൻ്്സാധിക്്ാതിര്ന്്പ്സത്േങ്്ൾ്്
ൈായിക്്ാൻ്്അൈസരംേിട്്ി.ചിലർ്്,ൈർ്്ഷ
ങ്്ളായിൈീട്്ിൽ്്കൈറ്കതേിെന്്ിര്ന്്ത
െല,ൈീണറോ ല്ള്്സംഗീറോപേരണ
ങ്്ൾ്്പ്റകത്്ട്ത്്്ഉപറോഗിക്്ാൻ്്ത്െ
ങ്്ി.
റോകഡ്ൗണികന്്്സമയത്്്പ്റത്്ിറ

ങ്്ാൻ്്പാെില്്എന്്ാണ്നിർ്്റേശം.എന്്ാ
ൽ്് ഉള്്ിറലക്്് റൊക്്ാനം്സവ്യംഅറി
യാൻ്് നശ്മിക്്ാന്മ്ള്്അൈസരമാണിത-്
നപ്ധാനമനന്്്ിച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.

സര്ാനിഷ ്ഫള്വ്ിനന അതിജീവിച്് 108
വയസക്ാരി നൊവിഡിന ്കീഴടങ്്ി
ലണ്്ൻ:സപ്ാനിഷ്ഫള്്ൈികനയം് ര
ണ്്്റോേയ്ദ്്ങ്്കളയം്അതിജീൈി
ച്്നെ്ിട്്ിഷ്ൈനിതകൊൈിഡ്19ൊധി
ച്്്മരിച്്്.108ൈയസ്പിന്്ിട്്ഹിൽഡ
ചർച്്ിൽഎന്്ൈറോധിേയാണ്ഏനപ്ി
ൽഅഞ്്ിന്ജന്്േിനംആറോഷിക്്ാ
നിരി കക്്കൊൈിഡിന്േീഴെങ്്ിയത.്
വൈറസ്ൊധസ്്ിരീേരിച്്്അധിേം
േഴിയം്മ്ൻപ്ഇൈർമരണമെയ്േയാ
യിര്ന്്്.

1918ൽസപ്ാനിഷ്ഫ്്്ൊധികച്്ങ്്ി
ലം്ചിേിത്്യില്കെസാധാരണജീൈി

തത്്ിറലക്്്മെങ്്ിൈന്്ിര്ന്്്ഇൈർ.
അന്്്പറക്,്12മാസംമാനത്ംനപ്ായമാ
യസറോേരികയഇൈർക്്്നഷ്്മായി.
ഇന്്കലറപരമേൻആന്്്ണിചർച്്ിലാ
ണ്ഹിൽഡയ്കെമരണംസ്്ിരീേരിച്്
ത.്അൈസാനനിമിഷങ്്ളിൽഅമ്്്മ്്
യക്്ക്പ്്മ്ണ്്ാോൻ സാധിച്്ികല്്ന്്
താണ്തങ്്ള്കെമനസ്ലയക്്്്ന്്കത
ന്്്ആന്്്ണിപറഞ്്്.ഏനപ്ിൽഅഞ്്ി
ന്അമ്്്മ്്യ്കെജന്്േിനംആറോഷി
ക്്ാനിരിക്്്േയായിര്ന്്് ഞങ്്ൾ.
അതം്റൈേനയാകയന്്്ആന്്്ണി.

എ ന്്ാ ണ ്റാ പ്്ി ഡ ്വെ സ്്്്്? അ വെ ങ്് വന ന െ ത്്ാം? 
തിര്ൈനന്്പ്രം:കൊൈിഡ്19റോസിറ്്ീവ്റേസ്േൾ്്ൈർ്്ധി
ക്്്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ്്സംസ്്ാനത്്്സാമ്ഹയ്ൈയ്ാപനംതെ
യാനായിപരിറോധനാഫലങ്്ൾ്്റൈഗത്്ിലാക്്ാൻ്്തീര്മാ
നിച്്തായിആറോഗയ്ൈക്പ്്്മനന്്്ികേ.കേ.വശലജ.മ്ഖയ്മ
നന്്്ിയ്കെനിർ്്റേശനപ്ോരമാണ്റൈഗത്്ിൽ്്ഫലമറിയ്ന്്റാ
പ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്ാൻ്്തീര്മാനിച്്ത.്ഇതിന്ഇന്്്യൻേൗൺ
സിൽറോർകമഡിക്്ൽറിസർച്്ികന്്്(ഐസിഎംആർ്്)അന്
മതിലഭിച്്ിട്്് ണ്്്.ഐസിഎംആർ്്-എൻ്്ഐൈിഅന്മതിയ്
ള്്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്േിറ്്്േള്പറോഗിച്്ാണ്പരിറോധന.സമ്
ഹത്്ിൽ്്സ്നേ്ീനിങ്നെത്്ിഅൈരിൽ്്പരിറോധനനെത്്ി
റോഗസാധയ്തയ്ള്്ൈകരേകണ്്ത്്ാം.അൈകരനിരീക്്ണ
ത്്ിലാക്്ിആൈശയ്മ്ള്്ൈകരപിസിആർ്്പരിറോധനയക്്്്ൈി
റധയമാക്്ാം.എനത്യം്റൈഗംകെറ്്്്്േിറ്്്എത്്ിച്്്റാപ്്ിഡ്കെ
റ്്്്്ത്െങ്്്ം.

എന്്ാണ്റാപ്്ിഡ്പെസ്്്്്?
നപ്ാഥമിേസ്നേ്ീനിങ്്ില്കെൈിൈിധതരത്്ില്ള്്വൈറസ്

ൈയ്ാപനംഉറട്്എന്്്അറിയ്ന്്തിനായിഉപറോഗിക്്്ന്്ല
ളിതമായപരിറോധനാമാർ്്ഗമാണ്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്.മറ്്്ഉപേര
ണങ്്ള്കെസഹായമില്്ാകത10മ്തൽ്്30മിനിറ്്ിന്ള്്ിൽ്്റൈ
ഗത്്ിൽ്്ഫലമറിയാം.ഗ്ണറമന്്യ്ള്്പരിറോധനാേിറ്്്േൾ്്
ഉറോഗിച്്ാൽ്് ൈളകരയധിേംആള്േള്കെ പരിറോധനേൾ്്
റൈഗത്്ിലാക്്ി റോഗൈയ്ാപനംൈളകരകപകട്്ന്്്അറിയാനാ
വം്.കചലവ്ൈള കരക്റകൈന്്നപ്റത്യേതയ്മ്ണ്്്.

എന്്ാണ്പൊവിഡ്19പെസ്്്്്?
നിലൈിൽ്്പിസിആർ്്(റോളികമർ്്കചയിൻ്്റിയാക്്ൻ്്)കെറ്്്്്

ൈഴിയാണ്ഇന്്്യയിൽ്്എല്്ാറോഗിേളിലം്വൈറസ്ൊധയ്
റട്്എന്്്തിരിച്്റിയ്ന്്ത.്രണ്്്തരംപരിറോധനേളില്കെ
യാണ്കൊൈിഡ്19സ്്ിരീേരിക്്്ന്്ത.്ഇ-ജീൻ്്പരിറോധന
േൾ്്ക്്ായ്ള്്റിയൽ്്വെംറിറൈഴ്സ്നെ്ാൻ്്സ്നേ്ിപ്ററ്്ഴ്സ്പി
സിആർ്്എന്് റൊളിക്്്ളാർ്്പരിറോധനയാണ്ആേയ്ംനെ
ത്്്ന്്ത.്കൊൈിഡ്19സ്്ിരീേരിക്്്ന്്തിന്ള്്ആർ്്ഡിആ
ർ്്പി,ഒആർ്്എഫ്1െിജീന്േൾ്്േകണ്്ത്്ാന്ള്്പരിറോധ

നയാണ്രണ്്ാമറത്്ത.്

രണ്്്ംരമ്്ില്ള്്വയ്രയ്ാസം
ശരീരത്്ിൽ്്എകന്്ങ്്ിലം്വൈറസ്ൊധഉറ്ട്കയന്്റി

യാനാണ്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്്ന്്ത.്അറതസമയംക്ട്തൽ്്
ക്തയ്മായൈിൈരങ്്ൾ്്ലഭിക്്്ന്്തിനാലാണ്കൊൈിഡ്19തി
രിച്്റിയ്ന്്തിന്പിസിആർ്്കെറ്്്്്നെത്്്ന്്ത.്പിസിആർ്്കെ
റ്്്്ിന്സമയവം്കചലവം്ക്ട്തലാണ.്എന്്ാൽ്്സാമ്ഹയ്ൈയ്ാ
പനംകപകട്്ന്്്തിരിച്്റിറയണ്്തിനാലാണ്വൈറസ്ൈയ്ാപനം
േകണ്്ത്്ാൻ്്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്്ന്്ത.്

റാപ്്ിഡ്പെസ്്്്്നെത്്്ന്്പരങ്്പന?
രക്്പരിറോധനയില്കെയാണ്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്്ന്്ത.്

കൈറസ്മന്ഷയ്ശരീരത്്ിൽ്് നപ്റൈശിച്്ാല്ണ്്ാക്ന്്ആന്്്ി
റോഡിേൾ്്തിരിച്്റിയ്ന്്രീതിയാണ്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്അൈലം
െിക്്്ന്്ത.്വൈറസ്മന്ഷയ് ശരീരത്്ിൽ്്നപ്റൈശിച്്ാൽ്്േിൈസ

ങ്്ൾ്്ക്്േംശരീരംആന്്്ിറോഡിേൾ്്നിർ്്മിച്്്ത്െങ്്്ം.ഇൈര
ക്്ത്്ില്റട്്എന്്്അതിറൈഗംേകണ്്ത്്്ന്്താണ്റാപ്്ിഡ്
കെറ്്്്ികലപരിറോധനാരീതി.കൊറോണവൈറസ്മാനത്മല്്ഏ
ത്വൈറസ്ൊധപെര്റപ്്ഴം്സമ്ഹയ്ൈയ്ാപനമ്ണ്്ാറോഎ
ന്്റിയാൻ്്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്ാണ്ഉപറോഗിക്്്ന്്ത.്സമ്ഹത്്ിൽ്്
ക്ട്തൽ്്നിയനന്്്ണങ്്ൾ്്ഏർ്്കപ്്ട്ത്്ിസാഹചരയ്ംനിയനന്്്
ണൈിറധയമാക്്ാൻ്്സാധിക്്്ം.അറതസമയംവൈറസ്ഒരാള്
കെശരീരത്്ിൽ്്നപ്റൈശിച്്്ഏതാനംേിൈസങ്്ൾ്്േഴിഞ്്റശഷം
മാനത്റമറാപ്്ിഡ്കെറ്്്്ില്കെഫലംഅറിയാൻ്്സാധിക്്്.

ആര്്പക്്പക്്പെസ്്്്്നെത്്ാം?
ഐസിഎംആറികന്്്അന്മതിയ്ള്്സർ്്ക്്ാർ്്,സവ്ോരയ്ലാ

ബ്േൾ്്ക്്്മാനത്റമറാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്ാൻ്്അന്മതിയ്ള്്്.
റോകറ്്്റ്കെക്റിപ്്െിറോകെമാനത്റമറാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്നെത്്ാൻ്്
പാട്ള്്്.

ആപൊപക്്പെസ്്്്്നെത്്ണം?
ൈിറേശരാജയ്ങ്്ളിൽ്്നിന്്്തിരികച്്ത്്ിയൈർ്്,അൈര്മായി

അട്ത്്സമ്്ർ്്ക്്ംപ്ലർ്്ത്്ിയൈർ്്, കൊൈിഡ് റോഗം ഉ
കണ്്ന്്്റോകറ്്്ർ്്മാർ്്സംശയിക്്്ന്്ൈർ്്,കൊൈിഡ്റോഗിേ
കളപരിചരിക്്്ന്്ൈരം്അൈര്മായിഇ െപഴക്ന്്ത്മായആ
റോഗയ്നപ്ൈർ്്ത്്േർ്്,സാധാരണയിൽ്്േൈിഞ്്്ഗ്ര്തരശവ്ാ
സറൊശറോഗങ്്ൾ്്റിറപ്്ർ്്ട്്്കചയ്്കപ്്ട്് നപ്റേശക്ത്ജന
ങ്്ൾ്്,ഗ്ര്തരശവ്ാസറൊശറോഗങ്്ളിൽ്്നിന്്്റോഗമ്ക്്ി
റനെിയൈർ്്എ ന്്ിൈർ്്മാനത്റമകെറ്്്്ിന്ൈിറധയമാറേണ്്ത്
ള്്്.
നിലൈിൽ്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്ൈരിലം്അൈര്മായിെന്്

കപ്്ട്്ൈരം്ത്െങ്്ിയഎല്്ാൈരിലം്അതിറൈഗംപരിറോധനന
െത്്ിഫലമറിയാൻ്്റാപ്്ിഡ്കെറ്്്്്സഹായിക്്്ം.ഈകെറ്്്്ില്
കെറോസിറ്്ീവ്ള്്ൈകരനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ാനം്അൈരിൽ്്
ആൈശയ്മ്ള്്ൈർ്്ക്്്ൈിേഗധ്പരിറോധനയം്ചിേിത്്യം്ന
ൽ്്ോനം്സഹായിക്്്ം.അതില്കെസമ്ഹൈയ്ാപനംകപകട്്ന്്്
തെയാനാകം്.

തിര്വനന്്പ്രം
കകാല്്ം
പത്്നംതിട്്
ആലപ്്്ഴ
ഇട്ക്്ി
നകാട്്യം
എറണാക്ളം
ത്ശ്ർ
പാലക്്ാട്
മലപ്്്റം
നകാഴിന്ക്ാട്
വയനാട്
കണ്്്ർ
കാസർനഗാഡ്

18145
17040
7725
6267
1925
3357
5730
14935
18837
11625
10762
6736
10748
7042

18052
17017
7704
6246
2259
3351
5701
14896
18805
11543
10741
6728
10660
6915

93
23
21
21
6
3
29
39
32
82
21
8
88
127

18
4
4
7
3
0
6
10
5
25
2
5
6
10

ജില്് നിരീക്്ണം വീടക്ളിൽ ആശപ്തര്ി ഇന്്്

141211 140618 593 105 181ആപക

ചികിത്്യിൽ
8
1
5
1
3
2
14
5
5
9
9
1
38
80

മഹാരാപ്ട്് 186
നകരളം 182
യ്പി 65
കർണാടകം 76
കതലങ്്ാന 66
രാജസ്്ാൻ 55
ഗ്ജറാത്്് 58
ഹരിയാന 33
പഞ്്ാബ് 38
ഡൽഹി 49
തമിഴ്നാട് 49
മധ്യപ്പനേശ് 30

ആേയ്12സംസ്്ാനങ്്ളനരാഗബാധിതർ
1024
മരണം
25യ്എസ്എ

റോഗൊധിതർ1,24,109
മരണം 2236

പ്രാൻസ്
റോഗൊധിതർ 37,575
മരണം 2314

യ്കക
റോഗൊധിതർ 19,522
മരണം 1228

ചൈന
റരാഗൊധിതർ 81,439
മരണം 3300

ഇറ്്ലി
റോഗൊധിതർ 92,472
മരണം 10,203

സ്കപയിൻ
റോഗൊധിതർ 78,797
മരണം 6528

ആകകനരാഗബാധിതർ
6,84,233
മരണം
32,180

റലാേം

സപ്ാനിഷ ്രാജകമ്ാരി മരിച്്് 
മാനഡ്ിഡ:് കൊൈിഡ് 19 ൊധിച്്്
സപ്ാനിഷ്രാജക്മാരിമരിയകതറര
സ(86)മരിച്്്.യ്റോപ്്ികലരാജൈംശ
ങ്്ളിൽകൊറോണ
മ്ലംസംഭൈിക്്്ന്്
ആേയ് മരണമാണി
ത.്സപ്ാനിഷ്രാജാ
വ് ഫിലിപ്്് ആറാമ
കന്്് അട്ത്് െ
ന്്്ൈാണ് റോർ
റോൺപാർമരാജ
ൈംശത്്ികലഅംഗ
മായമരിയ.സറോ
േരനം് റോർറോ
ൺപാർമൈംശത്്ി
കല രാജക്മാരന്
മായ സികസ്റ്്സ്
കഹൻറിയാണ് മര
ണൈിൈരം റോേ
കത്്അറിയിച്്ത.്

1933ൽ ജനിച്് മരിയ നഫ്ാൻസിൽ
ൈിേയ്ാഭയ്ാസം പ്ർത്്ിയാക്്ിയറശ
ഷംമാനഡ്ിഡികലേംപ്്്റ്്ൻസസർൈ
േലാശാലയിൽ റൊറഷ്യാളജി അ
ധയ്ാപിേയായി േീർഘോലം നപ്ൈർ
ത്്ിച്്ിര്ന്്്. അഭിനപ്ായങ്്ളം് ൈി
റോജിപ്്്േളം്ത്റന്്്നപ്േെിപ്്ിച്്ിര്

ന്്മരിയകയകറഡ്നപ്ിൻസസ്എന്്
റപരിലാണ്ആകറ്്്ിൈിസ്്്്്േളം്ൈിമർ
ശേരം്ൈിളിച്്ിര്ന്്ത.്രാജാവ്ഫിലി

പ്്് ആറാമന് റോഗ
ൊധയ്റ്ട് എന്്
സംശയം ഉയർ്്ന്്ിര്
ന്്്. നസ്ൈങ്്ൾ്് പരി
റോധിച്് റോഗമില്്
എന്്് ഉറപ്്്ൈര്ത്്ി
യത്േഴിഞ്്ാഴച്യാ
ണ.്പാർമയികലറസ
ൈയ്ർ രാജക്മാരകന്്്
ആറ്മക്്ളിൽമ്ന്്ാ
മകത്്യാളാണ് മരി
യ. അൈിൈാഹിതയാ
യഇൈർഎക്്ാലവം്
സറോേരങ്്ൾക്്്
ശക്്മായ പിന്്്ണ
യായിനപ്ൈ ർത്്ിച്്ിര്
ന്്്.

നെ്ിട്്നികലരാജക്മാരൻചാൾ്്സി
നം്റനരറത്്കൊൈിഡ്19സ്്ിരീേ
രിച്്ിര്ന്്്.ഇറതത്്്െർന്്്ചാൾസി
കന്്്അമ്്യം്നെ്ിട്്ിഷ്രാജ്്ിയ്മാ
യ എലിസെത്്ികനയം് ഭർത്്ാവ്
ഫിലിപ്്ികനയം്െക്്ിങ്്ാംകൊട്്ാര
ത്്ിൽനിന്്്മാറ്്ിയിര്ന്്്.

ആദയ് രോഗി വെയ ്ഗവ്ഷിയാൻ
െീജിങ:്റൊൈൽകൊറോണവൈറസി
കനപിെിച്്്കേട്്ാൻറോേംഎല്്ാമാർഗ
ങ്്ളം്പരിറോധിക്്്റപ്്ഴം്ഇതികന്്്
ഉത്്ൈംസംെന്്ിച്്്ൈയ്ക്്തയില്്ആർ
ക്്്ം.വ്ഹാനിലാണ്ആേയ്ംറോഗംേ
കണ്്ത്്ിയകതങ്്ിലം്അൈികെഇത്ൈ
ന്്കതങ്്കനകയന്്ത്അറിൈായിട്്ില്്.എ
ന്്ാൽ,വ്ഹാനികലഹവ്നാൻമാർക്്റ്്ി
കലകചമ്്ീൻേച്്ൈെക്്ാരിയാണ്ആേയ്
റോഗി(റപഷയ്ന്്്്സീറോ)കയന്്ാണ്ഇ
റപ്്ൾപ്റത്്്ൈര്ന്്റിറപ്്ർട്്്േൾ.
അമ്്റത്്ഴ്ോരികൈയ്ഗവ്ഷിയാനാ

ണ്ആേയ്മായിറോഗലക്്ണങ്്ൾനപ്േെ
മായത.്ഡിസംെർ10നായിര്ന്്്ഇത.്
ത്െർച്്യായജലറോഷവം്പനിയം്ശാ
രീരിേഅസവ്ാസ്്്യങ്്ളം്അലട്്ിയറോ
കെഅൈർനപ്റേശകത്്ഒര്സാധാരണ
ക്്ിനിക്്ിൽചിേിത്്റതെി.ോരയ്മായഫ
ലമ്ണ്്ായില്്.ഇറോകെ,അൈർമകറ്്ര്
ആശ്പനത്ിയിൽറോയി.ഇതിന്റശഷം
16ന്വചനയികലതകന്്ഏറ്്വം്ൈലിയ
ആശ്പനത്ിയായവ്ഹാൻയ്ണിയൻ
ആശ്പനത്ിയിൽചിേിത്്റതട്േയായി
ര ്ന്്്.ഇറോെഇൈര്റെതിന്സമാനമാ
യറോഗലക്്ണങ്്ള്മായിഹവ്നാൻ്്മാ
ർക്്റ്്ിൽനിന്്്ള്്പലരം്ആശ്പനത്ി
സദ്്ർശിച്്ിട്്്കണ്്ന്്്അധിക്തർേകണ്്
ത്്ി.ത്െർന്്്ഡിസംെർഅൈസാനം
കൈയികയനിരീക്്ണത്്ിലാക്്ി.ഒര്മാ
സകത്്ചിേിത്്യക്്്്റശഷംജന്ൈരി

യിൽഅൈര്കെറോഗംപ്ർണമായം്റഭ
േമായി.ത്െക്്ത്്ിൽതകന്്വചനഉണ
ർന്്് നപ്ൈർത്്ിച്്ിര്കന്്ങ്്ിൽകൊറോ
ണകയ പിെിച്്്കേട്്ാൻ ആക്മായിര്
ന്്്കൈന്്്കൈയ്പറയ്ന്്്.
കൈയ്ആശ്പനത്ിയിലായതികൊപ്്ം

റോകറ്്്ർമാര്കെനശ്ദ്്ഹവ്നാൻമാർക്്
റ്്ിറലക്്്തിരിഞ്്്.ഇത്അറപ്്ൾത്്
കന്്അെച്്്പ്ട്്ി.മാംസൈയ്ാപാരിേള്ഉ
ൾകപ്്കെയ്ള്്ൈർ ഉപറോഗിച്്ിര്ന്്
കോത്ശൗചാലയംഉപറോഗിച്്ത്ൈഴി
യാണ്തനിക്്്റോഗംപേർന്്കതന്്ാ
ണ്കൈയ്പറയ്ന്്ത.്തറന്്ട്സമ്്ർ
ക്്ംപ്ലർത്്ിയമറ്്്പലർക്്്ംറോഗം
പിെികപകട്്ന്്്ംഅൈർ.
വചനയിൽആേയ്ംകൊറോണസ്്ി

രീേരിച്്27റപരിൽഒരാളാണ്കൈയ്മാ
നത്മല്്മാർക്്റ്്്മായിറനരിട്്്െന്്കപ്്ട്്
തിൽറോഗംസ്്ിരീേരിച്്24റപരിൽഒ
രാളം്ക്െിയാണ്ഇൈകരന്്്ംവ്ഹാൻ
മ്നിസിപ്്ൽകഹൽത്്്േമ്്ിഷൻപ്റ
ത്്്ൈിട്്പനത്ക്്്റിപ്്ിൽൈയ്ക്്മാക്്്ന്്്.
അറതസമയംമാർക്്റ്്്മായിയാകോര്
െന്്വ്മില്്ാത്്ഒരാൾക്്ാണ്ആേയ്ം
കൊൈിഡ്സ്്ിരീേരിച്്കതന്്്വചനീസ്
ഗറൈഷേരം്അൈോശകപ്്ട്ന്്്ണ്്്.
ഡിസംെർ ഒന്്ിനാണ് ആേയ്മായി

റോഗംനിർണയിച്്കതന്്്ംനൈംെറിൽ
തകന്്റോഗംവചനയിൽേകണ്്ത്്ി
കയന്്്ംറിറപ്്ർട്്്േള്ണ്്്.

<സാമ്ഹയ്അകലംപാലിക്്്ക
<വവകാരികഅട്പ്്ംശക്്മാക്്്ക

മാര്്ഗനിര്്ദേശങ്്ള്്പ്റപപ്്ട്വിച്്്

നയ്്ഡൽഹി: അഫഗ്ാനി
സ്്ാനിൽ,ഇറാൻഅതിർ
ത്്ി റമഖലേളിൽ കൊൈി
ഡ്19പെര്ന്്ത്േണക്്ി
കലട്ത്്് കഹറാത്്്, ജലാ
ലാൊദ്റൊൺസ്റലറ്്്േ
ളികലമ്ഴ്ൈൻഉറേ്ോഗസ്്
കരയം്ോബ്ളികലഇന്്്യ
ൻ എംെസിയിറലക്്് മാ
റ്്ി. അഫഗ്ാനിസ്്ാനിൽ
ഔറേ്ോഗിേ േണക്്് നപ്
ോരം110റപർക്്ാണ്റോ
ഗം.
എന്്ാൽ, യഥാർഥ സം

ഖയ്ൈളകരൈല്താകണന്്്
പറയകപ്്ട്ന്്്. രാജയ്കത്്
പലനപ്ൈിശയ്േളിലം്ആശ്
പനത്ി-പരിറോധനാസംൈി

ധാനങ്്ൾഇല്്.രണ്്്ൈിറേ
ശ ഉറേ്ോഗസ്്ർക്്്ം നാ
ററ്്യ്കെേൗതയ്ത്്ികലനാ
ല്റപർക്്്ംറോഗൊധി
ച്്തായി േഴിഞ്്േിൈസം
സ്്ിരീേരിച്്ിര്ന്്്.
നയതനന്്് ഉറേ്ോഗസ്്

റോട്എല്്ാമ്ൻേര്തല്േ
ളം് സവ്ീേരിക്്ാൻ ഇന്്്യ
റനരറത്് നിർറേശിച്്ിര്
ന്്്.ഇറാന്മായിനീണ്്അ
തിർത്്ിപങ്്ിട്ന്്നപ്ൈിശയ്
യാണ് കഹറാത്്്. ഇറാനി
ൽൈൻറോതിൽറോഗംപ
െർന്്റോകെറോലിക്്ായി
ഇൈിറെക്്്ക്െിറയറിയനി
രൈധിറപർതിരികേകഹറാ
ത്്ിറലക്്്മെങ്്ിയിര്ന്്്.

കൊമാലിയയില്ംനോഗംപടര്ന്്്

ഇപിഎഫ്പണംപിൻവലിക്്ാം

കൊഗാേിഷ:് ൈംശീയേലാ
പവം്ൈരൾച്്യ്മെക്്ംനപ്
തിസന്്ിേറളകററനരിട്്ിട്്്
ള്് കൊമാലിയയക്്്് ഭീഷ
ണിയായികൊൈിഡ്19അ
തിറൈഗം പെര്ന്്്. േഴി
ഞ്്16നാണ്കൊമാലിയ
യിൽആേയ്വൈറസ്ൊധ
റിറപ്്ർട്്് കചയ്്്ന്്ത.് അ
റതൈകരറോേകത്്സമ്്
ന്്രാഷ്നെ്ങ്്കളപിെിച്്്ക്
ല്ക്്്ന്്വൈറസ്എന്്മ
ട്്ിലായിര്ന്്് കൊമാലിയ
ൻമാധയ്മങ്്ൾഇക്്ാരയ്ംറി
റപ്്ർട്്്കചയത്ിര്ന്്ത.്എ
ന്്ാൽ,ആേയ്റേസ്സ്്ിരീ
േരിച്്തിന് പിന്്ാകല
വൈറസ്ൊധിതര്കെഎ
ണ്്ം നേ്മാതീതമായിഉയര്
േയാകണന്്ാണ്റിറപ്്ർട്്്.
നിലൈിൽ സ്്ിരീേരിച്്ത്
മ്ന്്്റോഗിേകളന്്ാകണ
ങ്്ിലം്അതിലധിേകമന്്ാ
ണ്റിറപ്്ർട്്്.
റോേത്്ികലഏറ്്വം്േ

രിനേ് രാജയ്ങ്്ളികോന്്ായ
കൊമാലിയയിൽ ശരിയാ
യആശ്പനത്ിസംൈിധാന
ങ്്ൾറോല്മില്്.രാജയ്ത്്ാ
കേതീനൈ്പരിചരണൈിഭാ
ഗത്്ിൽ20ൽതാകഴേിെക്്
േൾ മാനത്മാണ്ള്്കതന്്്
ആറോഗയ്മനന്്്ിഫൗസിയ
അെിേർ. വൈറസ് പരി
റോധന സ്്ിരീേരിക്്ാ
നം്രാജയ്ത്്്ലാബ്േളില്്.
ൈിറേശറത്്ക്്്അയച്്ാൽ
പരിറോധനാ ഫലം ലഭി
ക്്ാൻഒരാഴച്റൈണ്്ിൈരം്.
സാഹചരയ്ങ്്ള്കെഗൗര

ൈംേണക്്ികലട്ത്്്ഓൾ
ഡ്കൊഗാേിഷ്ൈിൽറോഗി
േകളപാർപ്്ിക്്ാൻക്ൊര
ങ്്ൾനിർമിച്്്.രാജയ്ത്്്ൈി
മാനസർൈീസ്േൾപ്ർണ
മായിനിർത്്ിൈച്്്.മര്ന്്്,
ഭക്്ണം, അൈശയ്ൈസത്്
ക്്ൾഎന്്ൈകോ ഴികേോ
ർറോസർൈീസ്േളം്നിർ
ത്്ി.

നയ്്ഡൽഹി:കൊൈിഡ്19
നപ്തിറോധനപ്ൈർത്്നങ്്
ള്കെ ഭാഗമായി രാജയ്ത്്്
റോക്്്ഡൗൺനപ്ഖയ്ാപിച്്
സാഹചരയ്ത്്ിൽ കോഴി
ലാളിേൾക്്്വേത്്ാങ്്്
മായിഇപിഎഫ.്മ്ന്്്മാ
സകത്് ക്്ാമെത്്യം്
അെിസ്്ാനശമ്്ളവം്റച
ർന്്തിൽക്റഞ്്ത്േ/
ആകേയ്ള്്തികന്്് 75%

എന്്തിൽഏതാണ്ക്റ
വ്ആ ത്േ അംഗങ്്ൾ
ക്്്പിൻൈലിക്്ാകമന്്്ഇ
പിഎഫ്ഓർഗവനറസഷ
ൻഅറിയിച്്്.
കേവൈസി സമർപ്്ിച്്

മ്ഴ്ൈൻ ഉപറോക്്ാക്്
ള്കെ പരാതിേളിലം് ഓ
ൺവലനിൽ തകന്് തീർ
പ്്്ണ്്ാക്്്കമന്്്ം നപ്ഖയ്ാ
പനം.

നയ്്ഡൽഹി: ക്െിറയറ്് കോഴിലാളിേൾ ക്ട്്
റ്ത്കെ നാട്്ിറലക്്് റോോനിറങ്്ി റോ
ക്്്ഡൗൺ മാനേണ്്ങ്്ൾ ലംഘിക്്ര്കതന്്്
ഡൽഹിമ്ഖയ്മനന്്്ിഅരൈിദ്്്കേജരിൈാളികന്്്
അഭയ്  ർഥന.ക്െിറയറ്്കോഴിലാളിേൾക്്്സം
സ്്ാനസർക്്ാർഭക്്ണവം്താമസവം്ഒര്
ക്്ിയിട്്്ണ്്്.ആകരയം്അൈഗണിക്്ില്്. നപ്
ധാനമനന്്്ി നപ്ഖയ്ാപിച്് 21 േിൈസക്ത് റോ
ക്്്ഡൗൺൈിജയേരമായിപിന്്ിട്്ികല്്ങ്്ിൽഒ
ര്രാജയ്കമന്്നിലയിൽനാംപരാജയകപ്്ടം്-
ഡിജിറ്്ൽൈാർത്്ാസറമ്്ളനത്്ിൽഡൽഹി
മ്ഖയ്മനന്്്ിപറഞ്്്.
നിങ്്ൾ എൈികെയാറോഅൈികെ ത്െരാ

നാണ് നപ്ധാനമന്ന്്ി നറരനദ്്് റൊേി റോ
ക്്്ഡൗൺനപ്ഖയ്ാപിച്്റ്പ്ൾപറഞ്്ത.്ഇ
റ്പ്ൾറോലികചയ്്്ന്്നഗരങ്്ളിൽനിന്്്
ൈലിയറോതിൽകോഴിലാ   ളിേൾഅൈര്കെ
നഗ്ാമങ്്ളിറലക്്് റോക്േയാണ.് ഇങ്്കന

റോക്ന്്ൈലിയജനക്്്ട്്ങ്്ളിൽആർക്ക്
ങ്്ില്കൊക്ക് റോഗമ്ണ്്ാോം. അത് പെ
രാം.നഗരങ്്ളിൽനിന്്്വൈറസ് നഗ്ാമ   ങ്്
ളികലത്്ാം.നിങ്്ൾഎല്്ാൈരം്എൈികെയാ
റോഉള്്ത്അൈികെത്െരണകമന്്്ഞാൻ
അഭയ്ർഥിക്്്േയാണ-് കേജരിൈാൾ പറ
ഞ്്്.
ക്െിറയറ്് കോഴിലാളിേൾക്്്താമസസൗ

േരയ്കൊര്ക്്ാനായിററ്്്്ഡിയങ്്ളം്സക്്ള്
േളം്സർക്്ാർഏകറ്്ട്ത്്്നേ്മീേരണങ്്ൾ
ഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്.നാല്ലക്്ംറപർക്്്േിൈ സ
വം്സൗജനയ്മായിഭക്്ണംനൽക്ന്്്.ഇനി
യം് ആൈശയ്ം ൈന്്ാൽ സൗേരയ്ങ്്കോര്
ക്്്ം. ആർക്്്ം ഭക്്ണവം് താമസവം് നപ്
ശന്മാൈില്്-അറദ്്ഹംക്ട്്ിറച്്ർത്്്.ൈാെേ
റോേിച്്്ആകരയം്ഇറ്പ്ൾഅൈർതാമസി
ക്്്ന്്ൈീട്േളിൽനിന്്്ഇറക്്ിൈിെര്കതന്്്
മ്ഖയ്മനന്്്ിഅഭയ്ർഥിച്്്.

ഭക്്ണവ്ംതാമസവ്ംഒര്ക്്ിയിട്്്ണ്്്:കകജരിവാൾ

ലോക്്്ഡൗണിന്്് പര്തയ്ാഘാതം ഗൗരവത്്ിൽ കാണണം: രാഹൽ്
നയ്്ഡൽഹി: കൊറോണൈയ്ാപനം
തെയാൻനപ്ഖയ്ാപിച്്21േിൈസകത്്
റോക്്്ഡൗണികന്്് നപ്തയ്ാഘാതം
റേനദ്്് സർക്്ാർ അതീൈ ഗൗരൈ
ത്്ിൽോണണകമന്്്റൊൺനഗ്സ്
റനതാവ്രാഹ്ൽഗാന്്ി.കപ കട്്ന്്്
നപ്ഖയ്ാപിച്് റോക്്്ഡൗൺ സാമ്്
ത്്ിേ നപ്ൈർത്്നങ്്കളയാകേ
സത്ംഭിപ്്ിച്്ിരിക്്്േയാണ.്േിൈസ
റൈതനകത്്ആനശ്യിച്്്േഴിയ്ന്്
പാൈകപ്്ട്്ജനങ്്കളല്്ാംൈലിയനപ്
തിസന്്ിയിലായി.അൈര്കെഭീതി
യം്ആശങ്്യം്®ഒഴിയ്ന്്ില്്- നപ്

ധാനമറന്നദ്്്റൊേിക്്്ള്്േത്്ിൽ
രാഹ്ൽച്ണ്്ിക്്ാട്്ി.
കൊറോണൈയ്ാപനംതെയാൻൈി

േസിത രാജയ്ങ്്ൾസവ്ീേരിക്്്ന്്
സമീപനംറോരാനമ്ക്്്.േിൈസറൈ
തനകത്്ആനശ്യിച്്്േഴിയ്ന്്ഇ
നത്റയകറആള്േൾഇന്്്യയില്ള്്
റപ്്ൾ ൈയ്തയ്സത്മായ മാർഗങ്്ൾ
ക്െിആറോചിറക്്ണ്്ിൈരം്. റോ
ക്്്ഡൗൺപാൈകപ്്ട്്ൈർക്്്ൈിനാ
ശേരമായിതീരാത്്തരത്്ില്ള്്
സാമ്്ത്്ിേനെപെിേളം്അനിൈാ
രയ്മാണ.് ജനങ്്കളക്്്െി േണക്്ി

കലട്ത്്്ള്്താേണംസർക്്ാർനെ
പെിേൾ-രാഹ്ൽക്ട്്ിറച്്ർത്്്.
യ്ൈജനങ്്ൾൈൻറോതിൽനഗ്ാ

മങ്്ളിറലക്്്മെങ്്്ന്്ത്അൈികെ
യ്ള്്അൈര്കെമ്ത്്ച്്നം്മ്ത്്
ശ്്ിക്്്കൊകക്്അസ്ഖംൈര്ന്്തി
ന്ോരണമാവം്.നപ്ായമായൈരിൽ
ഈറോഗംക്ട്തൽഗ്ര്തരവ്മാ
കം്. റേനദ്്് സർക്്ാരികന്്് സാമ്്
ത്്ിേപാകക്്ജ്നല്്ത്െക്്മാണ.്
അത്എനത്യം്റൈഗം നപ്ാൈർത്്ി
േമാക്്ണം.ക്ട്തൽജനങ്്ള്ള്്ി
െത്്് േിെക്്േളം് കൈന്്്ിറലറ്്റ്േ

ളം്അെക്്ംചിേിത്്ാസൗേരയ്ങ്്
ൾഎനത്യം്റൈഗംഒര്ക്്ണം.ക്
ട്തൽ സാമ്്ിള്േൾ പരിറോധി
ക്്ാന്ള്്സൗേരയ്ങ്്ള്ണ്്ാൈണം.
ക്െിറയറ്്കോഴിലാളിേൾക്്്താ

മസവം്ഭക്്ണവം്ഉറപ്്ാക്്ണകമ
ന്്്ംഅൈര്കെഅക്്ൗണ്്്േളിറല
ക്്് പണകമത്്ിക്്ണകമന്്്ം രാ
ഹ്ൽആൈശയ്കപ്്ട്്്.കൊൈിഡികന
തിരായ റോരാ  ട്്ത്്ിൽസർക്്ാരി
കൊപ്്ം റചർന്്് നിൽക്്്ന്്്കൈ
ന്്്ം അറദ്്ഹം ൈയ്ക്്മാക്്ിയിട്്്
ണ്്്.

നയ്്ഡൽഹി:രാജയ്ത്്്കൊ
റോണവൈറസ്റേസ്േൾ
ൈർധിക്്്ന്്തിനികെ, േന
ത്് കൈല്്്ൈിളിേള്ണ്്ായാ
ൽഅത്റനരിൊന്ള്്തയാ
കറട്പ്്്േള്മായിറേനദ്്്ആ
ഭയ്ന്്രമനന്്്ാലയം.സമ്ഹ
ൈയ്ാപനഘട്്ത്്ിറലക്്്േെ
ക്്്കന്്ര് സാഹചരയ്മ്
ണ്്ായാൽആറോഗയ്റമഖല
യിൽ ൈലിയ റോതില്ള്്
സംൈിധാനങ്്ൾ ആൈശയ്
മായിൈരം്.ഇത്മ്ന്്ിൽ  
ക്്ണ്്്ള്്ഊർജിതപരിനശ്
മങ്്ളാണ്നെക്്്ന്്കതന്്്
ആറോഗയ്മനന്്്ാലയവ്ത്്
ങ്്ൾ.
കൊൈിഡ് റോഗിേൾ

ക്്്മാനത്മായിആശ്പനത്ി
േളം്ആൈശയ്ത്്ിന് കൈ
ന്്്ിറലറ്്റ്േളം് ഒര്ക്്ാന്
ള്്നീക്്ങ്്  ൾനെക്്്േയാ
ണ.് കറയിൽറൈയ്കെയം്
സായ്ധ റസനയ്കെയം്
സൗേരയ്ങ്്ളം്റസൈനങ്്
ളം്പരമാൈധിൈിനിറോ ഗി
ക്്്ം.സമ്ഹൈയ്ാപനത്്ിന്
ൈയ്ക്്മായകതളിൈികല്്ന്്ാ
ണ്ആറോഗയ്മനന്്്ാലയംപ
റയ്ന്്ത.് ഇന്്്യൻ കമഡി
ക്്  ൽഗറൈഷണേൗൺസി
ലം് ഇറത അഭിനപ്ായത്്ി
ലാണ.്സമ്ഹൈയ്ാപനംതെ
യ്ന്്തിനാണ് രാജയ്കൊ
ന്്ാകേസമ്്്ർണഅെച്്ിെ
ൽനപ്ഖയ്ാപിച്്ിരിക്്്ന്്തം്.
എന്്ാൽ,ഏകതങ്്ിലം്ഘട്്
ത്്ിൽസമ്ഹൈയ്ാപനസാ
ധയ്തനപ്േെമായാൽക്ട്ത
ൽഅെിസ്്ാനസൗേരയ്ങ്്
ൾഅനിൈാരയ്മായിൈരം്.
കൊൈിഡ്ആശ്പനത്ിേ

ൾ അതയ്ാൈശയ്മാകണന്്്
റേനദ്്്ംസംസ്്ാനങ്്റോട്

നിർറേശിച്്ിട്്്ണ്്്. ഇത്്രം
ആശ്പനത്ി     േളിൽ ക്ട്ത
ൽ റോഗിേകള ഉൾകക്്
ള്്ാന്ള്്സംൈിധാനങ്്ള്
ണ്്ാക്്ണകമന്്്ം നിർറേ
ശം.28വസനിേആശ്പ
നത്ിേൾകൊൈിഡ്റോഗിേ
കളചിേിത്്ിക്്ാൻസജ്്
മായിട്്്ണ്്്.കൈന്്്ിറലറ്്ർനി
ർമാണത്്ിന്ഭാരത്ഇലക്
റന്ോ     ണികസ്് ലിമിറ്്ഡ് നി
യ്ക്്മായിട്്്ണ്്്.ചിേിത്്ി
ക്്്ന്്ൈർക്്്ള്് സംരക്്
ണ ൈസത്്ക്്ൾ ഡിആർ
ഡിഒനിർ മിക്്്ന്്്.കമഡി
ക്്ൽ-േവ്ാറവന്്്ൻസൗേ
രയ്ങ്്കോര്ക്്ാൻവസനി
േഡിൈിഷണൽേമാൻഡ
ർമാർക്്്അെിയന്്   രസാമ്്
ത്്ിേഅധിോരങ്്ൾഅ
ന്ൈേിച്്ിട്്്ണ്്്.
കന്െയിൻറൊച്്്േൾഐ

കൊറലഷൻ ൈാർഡ്േളാ
ക്്്ന്്തികന്്്മാത്േകറയി
ൽറൈതയാറാക്്ി.ഇക്്ാരയ്
ത്്ിൽഅന്്ി മതീര്മാനമാ
യാൽ ഓറോ കറയിൽറൈ
റൊണം് ഇതിന് റൈണ്്ി
രംഗത്്്ണ്്ാവം്.പരിറോധ
നാേിറ്്്േളം്മര്ന്്്േളം്
കമ ഡിക്്ൽ ഉപേരണങ്്
ളം്ആോശമാർഗംഎത്്ി
ക്്ാൻസോസന്്ദ്്മാകണ
ന്്് റൈ്ോമഗതാഗതമനന്്്ാല
യംൈയ്ക്്   മാക്്ിയിട്്്ണ്്്.

11,000 അഡീഷനൽഐ
കൊറലഷൻ കെഡ്േളാ
ണ്ഉത്്ർനപ്റേശ്സർക്്ാർ
ഒര്ക്്്ന്്ത;്എട്്്പരിറോ
ധനാ ലാബ്േളം്. കൊൈി
ഡ് മാകന ജക്മന്്്് റന്ോറട്്
റൊളിനായി ഡൽഹി എ
യിംസ്നപ്റത്യേേൗതയ്സം
ഘകത്്നിറോഗിച്്ിട്്്ണ്്്.

ആശങ്്കൾക്്്പരിഹാരംകാണ്കയാണ്
തലസ്്ാനംനനരിട്ന്്വലിയപ്പതിസന്്ി

ചങ്്നാശേരിപായിപ്്ാട്ജംക്ഷനിൽപപ്തിശഷധവ്മായിഒത്്്ക്ടിയഇതരസംസ്്ാനതൊഴിലാളികതളശോട്്യംജില്്ാതൊലീസ്ശമധാ
വിജി.ജയശേവ,്ജില്്ാകലകറ്്്ർസ്ധീർബാബ്ത്ടങ്്ിയവർഅന്നയിപ്്ിച്്്കയ്ാംപ്കളിശലക്്്മടക്്ിഅയയക്്്ാൻപേ്മിക്്്ന്്്.



വിയോഗം

ഫിപോമിനവർഗ്്ീസ്
ചേർത്്ല: ഫതക്്ാട്്്
ചശ്്രിമഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
15-ാം വാർഡ് ച്രമന
ൈിചോമിന വർഗ്്ീസ്
(84) അന്്രിച്്്. സം
സക്്്ാരംനെത്്ി.പചര
ത നേല്്ാനം അഞ്്്
ഫതക്്ൽക്ടം്ബാംഗ
മാണ.് മകൾ: നഹലൻ
കാതഫറൻ.മര്മകൻ:
വർഗ്്ീസ്ആ്്്ണി.

മമ്്ത്പോയ
പാലാഴി:പ്ത്ക്്്െിമീ
ത്്ൽവിവിമമ്്ത്ചോ
യ(95)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
പാത്്്മ്്. മക്്ൾ: ഹ
ഫസ്ത്്്,നഷരീൈ,റസി
യാബി, ഫമമ്ന. സൗ
യാബി,റിയാസ,്നസീറ.
മര്മക്്ൾ: മ്ഹമ്്ത,്
അസീസ,് സായിക്്്,
ഫസതലവി,പി.നക.നാ
സർ(എഐെിയ്സിജി
ല്്ാനസമക്ട്്റി),ജസീന,
ഹാഷിം. സചോയരങ്്
ൾ:ആയിഷ,പചരതയാ
യആമിന,ഫസനബ,
പചരതനായഅഹമ്്ത്
ക്ട്്ി.

നിനിപോർ്്ജ്
ചേലച്ക്ട്്്കര: ചോ
ൺ്്മഗ്സ് മപ്വർ്്ത്്കൻ്്
കീറ്്ിക്്ൽ്്ബാബ്ചൊ
ളിന്്് ഭാരയ്നിനി ചോ
ർ്്ജ്(49)അന്്രിച്്്.സം
സ്കാരംനെത്്ി.ജ്ബി
ലിമിഷൻ്്ആശ്പതിന
ഴ്സായിര്ന്്്. മകൾ്്:
ആൻ്്മരിയ.

എൻ.സ്പോചന
കല്്പ്്ലം:പ്ല്്്ർമ്ക്്്
ഫകലാസം വീട്്ിൽഎ
ൻ.സ്ചോേന(80)അ
ന്്രിച്്്. സചോയരങ്്
ൾ: സചോജിനി, വിലാ
സിനി,പചരതനായകമ
ലൻ,യമയന്്ി.

ര്േസാദ്
ചേർത്്ല:വയലാർപി
ആർസി ചസ്്്്ഡിയത്്ി
ന് സമീപം നോല്്ാപ്്റ
പ്്ിൽ മപ്സാദ് (58)അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ബിന്്്.മ
ക്്ൾ: വിഷ്ണ,് ജി
ഷണ്.്

ഹരിനാരായണൻ
വെക്്ാചഞ്്രി: മണലി
ത്്റകണ്്ങ്്വീട്്ിൽഹ
രിനാരായണൻ(53)അ
ന്്രിച്്്. സംസക്്്ാരം
നെത്്ി.ഭാരയ്:ക്മാരി.മ
ക്്ൾ:അഭിനവ,്ഹരിത.

റോയ്ദീൻ
നോെിഞ്്ി:ക്ഴിയംപ
റപ്്ിൽനോയ്യീൻ(69)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്മാർ:ക
യീജ(അയ്്ായ),ജമീല.മ
ക്്ൾ:ക്ഞ്്ഹമദ,്ഷ്
ഫഹബ.് സചോയരങ്്
ൾ:മ്ഹമ്്ദ്ക്ട്്ിമ്സ്
ലിയാർ, ക്ഞ്്ി പാ
ത്്്ട്്ി.

സാജിദ്
തിര്വങ്്്ർ:ഫതക്്്ട്്
ത്്ിൽതാമസിക്്്ം മ്
ച്ട്ത്്് ഇസമ്യിലി
ന്്്മകൻസാജിദ്(30)
അന്്രിച്്്. മാതാവ:്
ഫതക്്്ട്്ത്്ിൽഹസീ
ന.ഭാരയ്:മ്ഹസ്ിന.സ
ചോയരങ്്ൾ: ആബിദ്
(അബ്യാബി),  ജസന്
(ഐഐെി,നേഫന്)്.

പോോലക്ഷ്ണൻ
ച്ണ്്ൽ: പ്ചോത്്്
ചോപാലക്ഷണ്ൻ
(85) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനെത്്ി.ഭാരയ്:
വത്്ല.മകൻ:ചയവീയാ
സ.്മര്മകൾ:ബിനി.

അപ്്്
മ്രിങ്്്ർ: പ്ത്ചശരി
വീട്്ിൽപചരതനായക്
റ്പ്്ൻമകൻഅപ്്്അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംന
െത്്ി. ഭാരയ്:ജയന്്ി. മ
ക്്ൾ: അശവ്നി, അര്
ൺ. മര്മകൻ: മശ്ീജി
ത്്്.
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എൽ.പബബി
നവള്്റെ:നപര്ങ്്െവിള
വണ്്ന്്്ർ പ്വൻവിള
രാരീരത്്ിൽപചരതനാ
യരാമേമദ്്്ൻപിള്്യ്
നെ ഭാരയ്എൽ. ചബബി
(73)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
ഉഷാക്മാരി,ആർ.ജയ
ക്മാർ (ഗവ. ചോനളജ്
കാഞ്്ിരംക്ളം),ഷാജി
ക്മാർ,സച്ത്ഷ്ക്മാ
ർ.മര്മക്്ൾ:രാജീവൻ
(റിട്്. സച്ൊർടസ്് കൗ
ൺസിൽ), ചോഭക്മാ
രി,ഗിരിജാക്മാരി,ശശി
കല.

ജ്സ്്്്സ്
നവള്്റെ: ോയ്ച്ക്ട്്്
ചോണം മര്തത്്്ർ
ആയില്്റവിളവീട്്ിൽജ്
സ്്്്സ് (70) അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്:ആർ.കനകമ്്.മ
ക്്ൾ:തങ്്മ്്,സ്ധ.മര്
മക്്ൾ:െി. േമദ്്്ബാബ,്
ആർ.ശശിധരൻ.

എം.ജാനമ്്
നനയ്്ാറ്്ിൻകര: ചോെ
ങ്്ാവിള നേപ്്നാവിള
എ.നജ.ഭവനിൽ പചരത
നായക്ട്്ൻനാൊര്നെ
ഭാരയ് എം.ജാനമ്് (88)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ലളി
ത, സരസമ്്, വിലാസി
നി,ചോഹനൻ,ക്ഷണ്
ൻക്ട്്ി,ആ്്്ണി.മര്മ
ക്്ൾ:പ്ഷപ്ലത,വയ്ാജ
ആയമ്്,അപ്്ിളി (അ
തിയന്്്ർവാർഡ്നമപ്്
ർ),പചരതരായസയാശി
വൻ,ഗംഗാധരൻ,സ്ദ്്
രൻ.

ചര്ദ്്ൻനായർ
പാറശാല: പാറശാല
നനട്ചങ്്ട്കിഴക്്്ംക
രപ്ത്്ൻവീട്്ിൽേമദ്്്
ൻനായർ (68)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:ശാന്്ക്മാരി.
മക്്ൾ:ഷിബ,്യീപ,ഷി
ജ.് മര്മക്്ൾ: മപ്ീതി,
അനിൽക്മാർ,ചരഷമ്.

പദവകിയമ്്
പാറശാല: പ്ഴിക്്്ന്്്
കീഴമ്മാകംമാറ്്ത്്്പ്
തിയ വീട്്ിൽ ചയവകിയ
മ്്(93)അന്്രിച്്്.മക്്
ൾ:ഭ്വചനമദ്്്ൻനായർ,
വത്്ല.മര്മക്്ൾ:രമാ
ചയവി, രാമേമദ്്്ൻനായ
ർ.

േി.റക.തങ്്മണി
നട്വട്്ം:കല്്െചശ്്രിപറ
പ്്ിൽപി.നക.തങ്്മണി
(65)(റിട്്.നഴസ്ിങ്സ്
മപ്ണ്്്ചോഴിചക്്ട്നമ
ഡിക്്ൽചോനളജ)്അ
ന്്രിച്്്.ഭർത്്ാവ:്നക.
ചോപിനാഥ.്മക്്ൾ:അ
ന്പ.്നക.നക,ചോ.യീ
പ.മര്മക്്ൾ:നിഷ,ഷ
ചമജ് (ആർബിഐ നേ
ഫന്)്. ചപരക്്്ട്്ികൾ:
ഫയവിക്റിഷാൻ,ചവയി
കഇശാനി.

ശാരദ
കണ്്ശ്്ാംകെവ:് പെിയം
ച്രച്ക്ട്്് ചക്്മത്ത്്ി
ന് സമീപം പള്്ിയിൽ
ബാലൻ ഭാരയ് ശാരയ
(87) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നെത്്ി. മക്്
ൾ:മീര,സതി,അഡവ്.ജ
യമശ്ീ, സ്മബ്ഹ്്ണയ്ൻ
(നറനി).മര്മക്്ൾ:സ്
ധാകരൻ,സ്ശീലൻ,രാ
ജൻ(ഏജീസ്ഓൈീസ)്,
നവയ്.

സ്ദ്്രിതമ്്്രാൻ
ത്പ്്്ണിത്്്റ:നോച്്ി
രാജക്ടം്ബാംഗംഎളം
ക്ളം നവസ്്്്് ഗവ.ഫഹ
സക്്ൾ റിട്്. നഹഡമ്ി
സമ്െ്സ് ചോട്്യക്്്കം
പാലസ് നപ്്ർ ഒപ്്ത്
എയിൽസ്ദ്്രി തമ്്്
രാൻ (88) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരംനെത്്ി.ഭർ
ത്്ാവ:്പചരതനായപി. 
നാരായണൻ നമ്്്തി
രി.മക്്ൾ:രാമഭമയ്ൻ,ഗി
രിജ,ക്ഷണ്ക്മാർ,ര
വിമപ്കാശ,്അജിത്ക്
മാർ,ഗീത.മര്മക്്ൾ:സ
ന്്്യ രാജ, രഘ്വർമ്്,
സരിത,നക.സി.നദ്്ക്
മാർ.

ര്ടീസഭായി
മലയിൻകീഴ:്പമാംചോ
ട്മെ്ീസാഭവനിൽഅഡവ്.
എം.ല്യിസിന്്് (റിട്്.
നഡപയ്്ട്്ി ഡയറകറ്്്ർ
ഓഫ്ചമ്ൊസികയ്്ഷൻ)
ഭാരയ്മെ്ീസഭായി(86)അ
ന്്രിച്്്. മക്്ൾ: എൽ.
സച്ത്ഷ്ക്മാർ (ബി
സിനസ)്, സ്ചരഷ് ക്
മാർ(റിട്്എസഐ്),ഷീ
ല,എൽ.സജീഷ്ക്മാർ
(എസ്ഐ), എൽ. സ്
ധീഷ്ക്മാർ (നഡ്യപയ്്
ട്്ിനറയഞ്്്്ചോറസ്്്്്ഓ
ൈീസർ).മര്മക്്ൾ:ചോ
സി,നസലിൻ(െീച്്ർ),േ
മദ്്്ഭാസ് (റിട്്.ചോയി്്്്
നസമക്ട്്റി, നസമക്ട്്റി
ചയറ്്്), ഉഷക്മാരി, മി
നി.

പവണ്എം.ആർ.
മാള:പ്പ്്ത്്ിമറ്്ത്്ിൽ
രാമൻനായർമകൻചവ
ണ്എം.ആർ. (57)അ
ന്്രിച്്്. ഭാരയ്: അംബി
ക.മകൾ:ആരയ്പാർവ്്
തി. നാരായണൻ (റിട്്.
നസയിൽസ്ൊകസ്്),മ്
രളി(കട്പ്്ിചശ്്രിവിചല്്
ജ് എസപ്ി ഓൈീസർ)
എന്്ിവർസചോയരങ്്
ളാണ.്സംസക്്്ാരംനെ
ത്്ി.

േി.പോഹൻൊവ്
പാൽക്്്ളങ്്ര: െി സി
85/820,െിഎൽആ൪എ
25 ചയവീക്പയിൽ പി. 
ചോഹൻറാവ(്77)(റിട്്
എയർഇന്്്യ)അന്്രി
ച്്്.ഭാരയ്:മീനാക്്ി.മക്്
ൾ:സ്നിത(കാർവാർ),
സ്നിൽ. സംസക്ാരം
പിന്്ീട.്

നാരായണൻ
എരവട്്്ർ:ചപരാമപ്്്ക്
ന്്്മ്്ൽ നാരായണൻ
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ചമ്പമ
ലത.മക്്ൾ:യിവയ്,യിലീ
ഷ.് മര്മകൻ: മശ്ീജിനീ
ഷ്പചയ്്ളി.ഇര്ബാഹിംക്്്ട്്ി

വാൊനപ്്ള്്ി:നൊലീസ്
ചസ്്്്ഷൻ്്നതക്്്ഭാഗംത
ങ്്ൾ്്പള്്ിപരിസരത്്്
താമസിക്്്ന്് കളത്്ി
പ്്റപ്്ിൽ്് പചരതനായ
അബ്്്റഹ്്ാൻ്്മകൻ്്ഇ
മബ്ാഹിംക്്്ട്്ി (73)അ
ന്്രിച്്്. വാൊനപ്്ള്്ി
ഈസ്്്്് തങ്്ൾ്്ജ്മാ മ
സജ്ിയിൽ്്ഖബറെക്്ംന
െത്്ി. ഭാരയ്:ആമിന മ
ക്്ൾ്്:ഹസീന,നസറീന,
നനസീർ്്. മര്മക്്ൾ്്:പ
ചരതനായകബീർ്്,ഷഹ
ന.

മ്ഹമ്്ദ്ഷാഫി
കഴക്്്ട്്ം: മ്ര്ക്്്ംപ്
ഴ,വരിക്്മ്ക്്്,നേക്്ാ
ലവിളാകംവീട്്ിൽമ്ഹ
മ്്ദ്ഷാൈി(67)അന്്രി
ച്്്.കണിയാപ്രംചോ
ളിറ്്ി ചമ്െചഡഴസ്് ആൻ
ഡ്സ്പ്്ർമാർക്്റ്്്ഉെമ
യാണ.് മക്്ൾ: ഷംനാ
സക്്ീർ,തസന്ീംൈാറ്
ഖ,് നൗൈൽ, ഐഷാ,
സിയാദ,്ഹലീം,ജലീൽ,
ജ്ഫനദ.്മര്മക്്ൾ:സ
ക്്ീർഹ്ഫസൻ,മ്ഹ
മ്്ദ്ൈാറ്ഖ,്റിജാനൗ
ൈൽ, ൈിചോസ,് മിസാ
ജ,്സിയാദ,്ഷിജ്റഷീദ,്
ൈർസാന ജലീൽ, സ
ചോയരങ്്ൾ: പചരത
നായമ്ഹമ്്ദ്ഗസാലി
ഹാജി, കബീർ, റസിയ,
ഷ്ഹ്യ, നസീറ, നാസ
ർ,ഹാഷിം,ഷൈീക്്്.

െീന
ക്റ്്ിക്്ാട്്്ർ്്:ഫപചങ്്
ട്്്പ്റത്്്താമസിക്്്ന്്
അെിച്്ിക്്ാട്ഷിജിത്്ി
ന്്്ഭാരയ്റീന(43)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ്്:സഞജ്
ന,മപ്ണയ.്

പറവ്ർ: മത്്്യ
നോഴിലിന് ചൊയ
ആനളനഷഡിൽമ
രിച്് നിലയിൽ ക
നണ്്ത്്ി. നകൊമം
ഗലം തലക്്ാട്്്
ചക്്മത്ത്്ിന്സമീ
പമ്ള്്പ്ത്ചവലി
ൽ പചരതനായ
നോച്്യ്്പ്്ൻ മക
ൻസ്തൻ(74)ആ
ണ് മരിച്്ത.് ശനി
യാഴച്്് രാമത്ിയിൽ
വീെിന്സമീപത്്്ള്് നേമ്്ീൻ
നകട്്ിൽ നോഴിലിന് ചൊയതാ
യിര്ന്്്.പ്ലർനച്്പതിവ്സമ
യം കഴിഞ്്ിട്്്ം തിരിനച്്ത്്ാ
ത്്തിനനത്െർന്്്വീട്്്കാർഅ

ചന്വഷിച്്ചപ്്ഴാണ്
നകട്്ിചോട് ചേർ
ന്്്ള്്മാെത്്ിൽമ
രിച്് നിലയിൽ ക
നണ്്ത്്ിയത.്ഹ്യ
യസത്ംഭനമാണ്മ
രണകാരണനമന്്്
പറയനപ്്ട്ന്്്. മ്
തചയഹം ചൊസ്്്്്
ചോർട്്ത്്ിന് ചശ
ഷം തത്്പ്്ിള്്ി
നൊത് ശമ്ശാന
ത്്ിൽസംസക്്്രി

ച്്്.പചരതയായസ്ഭാഷിണിയാ
ണ്ഭാരയ്. മക്്ൾ:നഷല്്,നഷമി
നി,നഷന്്ി.മര്മക്്ൾ:ഫഷൻ,
വിചോദ,്സംഗീത.

ഹരിപ്്ാട:് നയ്്ചോ
ണിയ ബാധിച്്്
ചോചളജ് വിയയ്ാർ
ഥി മരിച്്്. ക്മാര
പ്രംതാമല്്ാക്്ൽ
മ്ണ്്്േിറയക്്്ൽ
കിഴക്്തിൽ പചര
തനായ ചോമന്്്
മകൻആയർശ്ആ
ണ് (21) തിര്വല്്
യിനല സവ്കാരയ്
ആശ്പമത്ിയിൽ
ഞായറാഴേ്പ്ലർ
നച്്മരിച്്ത.് ശനിയാഴേ്ഫവ
ക്ചന്്രംപനിയം്ശവ്ാസംമ്ട്്

ലം്അന്ഭവനപ്്ട്്
തിനനആശ്പമത്ി
യിൽ മപ്ചവശിപ്്ി
ക്്്കയായിര്ന്്്.
മ്തചയഹം ചോവി
ഡ് പരിചോധന
യക്്്് ചശഷം മാമത്
ചമബന്്്ക്്ൾക്്്
വിട്്്നൽക്കയ്
ള്്്. നങ്്്യാർക്ള
ങ്്ര െിനകഎംഎം
ചോചളജിൽരണ്്ാം
വർഷം ബിര്യ വി

യയ്ാർഥിയായിര്ന്്്.മാതാവ:്ഉയ
യമ്്.സചോയരി:അശവ്തി.

മത്്്യറ്ത്ഴിലാളിറയ
മരിച്്നിലയിൽകറ്ട്ത്്ി

സ്തൻ

ന്യ്പോണിയബാധിച്്്
പോപളജ്വിദ്യാർഥിമരിച്്്

ആദർശ്

ര്ശീധരൻനായർ
നതക്്്ംതല: പ്ളിന്്ാ
നത്്് ചപര്വീട്്ിൽ മശ്ീ
ധരൻനായർ (91)അ
ന്്രിച്്്.  ഭാരയ് : അമ്്്
ക്്്ട്്ി .  മക്്ൾ: പി . എ
സ.് രാമേമദ്്്ൻനായ
ർ,  പി . എസ.് സ്ധ,
പി.എസ.്വിചോദ.്മര്
മക്്ൾ: ചജ്ോതി, പി.
നക. സജീവ,് ആർ. നി
ഷാചോൾ.

അഹസ്ക്്രേണിക്്ർ
ഈരാറ്്്ചപട്്:ചമലപ്്ാറ
ഗവഎൽപിസക്്ൾറി
ട്്.നഹഡമ്ാസ്്്്ർമറ്്ക്്ാട്
ഷാ നിവാസിൽ അഹ
സക്്്രപണിക്്ർ(87)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: ചേ
ന്്ാട് പിണമ്റ്കിൽ
ചസത് (റിട്്.സ്മപ്ണ്്്
നൊത്മരാമ ത്്്വക്
പ്്്) .  മ ക്്ൾ:  ഷാനി
(അധയ്ാപിക,ഗവ.എ
ച്്്എസ്എസ,്  ചോഴി 
ച്ക്ട )് ,  ഷാഹി ന
(നസൻമ െ് ൽ ഫലമ്ബ
റി ,  നോൽക്്ത്്) , പ
ചരതനായ ഷാജൻ
പി .  അഹസ് (പഞ്്ാ 
യത്്്നസമക്ട്്റി പാറ
ച്ത്ട )് .  മ ര്മ ക്്ൾ:
ജയ,അജിത്്്(നഹൽ
ത്്്ഇൻസപ്ക്്ർ,വയ
നാട)്, മപ്ചോഭ് (എൻ
സിഎൽെി, നോൽക്്
ത്്).

മ്ഹമ്്ദ്യ്സഫ്
േങ്്നാചശരി: പറക്്
നപട്്ിമ്ഹമ്്ദ്യ്സഫ്
(67)അന്്രിച്്്.കബറെ
ക്്ംനെത്്ി.മക്്ൾ:സ്
ബിൻ യ്സഫ,് നഷൈി
നായ്സഫ.്

എം.റക.നാരായണൻ
നമ്്്യാർ

നായാട്്്പാറ:വിമ്ക്്ഭ
െൻ മശ്ീനിലയത്്ിൽ
എം.നക.നാരായണൻ
നപ്്്യാർ (63) അന്്രി
ച്്്. ഭാരയ്: സി.എ.തങ്്മ
ണി.

ചിന്്മ്്
ഏറ്്്മാന്ർ:കാശാംകാ
ചട്്ൽ പചരതനായ നക.
യ.്ചോസൈിന്്്ഭാരയ്
േിന്്മ്്(76)അന്്രിച്്്.
ക്റിച്്ിത്്ാനം മനയ
ത്്്വാഴപ്്ള്്ിയിൽക്
ടം്ബാംഗമാണ.്മക്്ൾ:
ചോൺചോസഫ്(ചകര
ളചോൺമഗ്സ–്എംനി
ചോജകമണ്്ലം മപ്
സിഡനറ്)്, ചോൺസി
ചോസഫ് (എസഎ്
ഫഎ്സ് സക്്ൾ), ലി
സിചോസഫ്(എബചന
സർസക്്ൾ,പട്്ിത്്ാ
നം), അൽചോൻസാ
ചോസഫ,് നസബാസ്്്്്യ
ൻ ചോസഫ് (നകെിയ്
സി–എംജില്്ാമപ്സിഡ
നറ്)്.മര്മക്്ൾ:ആൻ
സിമാതയ്്(ഗവ.ആശ്
പമത്ി, ഈരാറ്്്ചപട്്),
സണ്്ി ക്രയ്ൻ കലയ
ത്്ിനാംക്ഴി,ക്രയ്നാ
ട് (എസഎ്ഫഎ്സ,്
സക്്ൾ,ഏറ്്്മാന്ർ),
ബാബ്ജയിംസ്ക്റപ്്
നാട്്്,അതിരമ്്്ഴ (റവ
നയ്് വക്പ്്്, ചോട്്യം),
പചരതനായ ചോസഫ്
സാമ്വൽ ഉഴത്്ിൽ
(നേങ്്ന്്്ർ), നഷറിൻ
അലകസ്്(അധയ്ാപിക,
എബചനസർ സക്്ൾ,
പട്്ിത്്ാനം).

റക.എസ്.ഗീവർഗീസ്
ചമന്ക്ഴ്ർ: അയപ്്്്
ണ്്ിൽ ക്ടം്ബാംഗം
നോച്്്മണ്്ിൽ നക.എ
സ.് ഗീവർഗീസ് (ചോർ
ജക്്ട്്ി–69) അന്്രിച്്്.
ഭാരയ്: ഉതിമ്ട് ത്ണ്്്മ
ണ്്ിൽമറിയാമ്്.

കല്യാണി
മാഞ്്്ർ: കാട്്ാത്്്ക്
ചന്്ൽപചരതനായചോ
വിദ്്ന്്്ഭാരയ്കലയ്ാണി
(90) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നെത്്ി. മക്്
ൾ:നേല്്മ്്,രാധ,കമല
മ്്,ചോഭ,ബാബ,്ശശി
ക്മാർ,ശിവമപ്കാശ.്മ
ര്മക്്ൾ: ഭാസക്രൻ,
ശിവൻ, ചോഹനൻ, മ
ണിക്്്ട്്ൻ, രതന്മ്്,
ഫലല,ചോബി.

എം.എം.പൊത്്ൻ
പ്ത്പ്്ള്്ി: മള്്ിയിൽ
എം.എം.ചൊത്്ൻ(ക്
ഞ്്പ്്ൻ –78)അന്്രി
ച്്്.സംസക്ാരംനെത്്ി.
ഭാരയ്:പള്്ിക്്ചത്്ട്മ്
രട്്്പ്വത്്ിങ്്ൽ മറി
യാമ്്.

ഏലിയാമ്്
അമയന്്്ർ: വെചശരി
ലായഉട്പ്്നാട്്്പചരത
നായ ചോസൈിന്്് ഭാ
രയ്ഏലിയാമ്് (ക്ഞ്്
മ്്–90)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരംനെത്്ി.മണർ
കാട് ഇലഞ്്ിത്്റക്
ടം്ബാംഗമാണ.്മക്്ൾ:
ഒ.നജ. ഏമബ്ഹാം (നക
എസആ്ർെിസി റിട്്. ഉ
ചയ്ോഗസ്്ൻ),നജ.ചോ
മസ് (ചോൺമെ്ാകറ്്്ർ),
സാലമ്്, എൽസമ്്, പ
ചരതനായഒ.നജ.മാതയ്.്
മര്മക്്ൾ:തങ്്ച്്ൻഓ
ലിക്്ര(മണർകാട)്,സ്
മ, ചോളമ്്,പചരതരായ
ചോർജ്ക്ട്്ി, ചമരിക്്്
ട്്ി.

കല്യാണി
ക്മരകം:വലയ്ാട്ക്ഴിക
ണ്്ത്്ിൽ പചരതനായ
നേല്്പ്്ന്്്ഭാരയ്കലയ്ാ
ണി(91)അന്്രിച്്്.സം
സക്ാരം നെത്്ി. ക്ള
ത്്്ർനിരചപ്്ൽക്ടം്
ബാംഗമാണ.് മക്്ൾ: ര
തന്മ്്, സരളമ്്, ബാ
ബ,്ലീലാമണി,പചരത
നായനക.സി.മധ്സ്യ
നൻ. മര്മക്്ൾ: ലത,
ചോമരാജ് (മള്്്ചശ
രി),രാജമശ്ീ,പചരതരായ
സലി (ക്മരകം), മത്ി
ചോേനൻ(ക്മരകം).

േി.വി.ശാന്്മ്്
മറിയപ്്ള്്ി:പ്ത്്ൻപ
റപ്്ിൽപി.വി.ശാന്്മ്്
(78) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരം നെത്്ി. മക്്
ൾ:പചരതരായഇദ്്ിരാ
ഭായ,്സച്ത്ഷക്്മാർ,
വിചോദക്്മാർ. മര്മ
ക്്ൾ: രാധാക്ഷണ്ൻ,
സജിചോൾ,ഓമന.

റക.റജ.പോൺ
പാലാ:ഇെനാട്കളപ്്്ര
യക്്്ൽ ഇരിട്്ി എട്ർ
നസ്്്് ചമരീസ്എച്്്എ
സ് റിട്്. അധയ്ാപകൻ
നക.നജ. ചോൺ (ചോ
ണി-72)അന്്രിച്്്.സം
സ്കാരംപിന്്ീട.് ഭാരയ്:
വലവ്ർ ക്ഴിക്ളം ചമ
രിചോൺ(റിട്്.അധയ്ാ
പിക, നസനറ്് ചമരീസ്
എച്്്എസ,്എട്ർ).മക്്
ൾ: ചോണിയാ (കയ്ാന
ഡ), ചോൈിയ (അയർ
ലൻഡ)്, ലിനച്ോൺ
ചോൺ (റിലയൻസ്ഇ
ൻഡസമ്െ്ീസ,് ഗ്ജറാ
ത്്്).മര്മക്്ൾ:ജിചോ
ചോർജ്േക്്്ളത്്്മയ്ാലി
ൽ ചോതമംഗലം), മാ
തയ്്സ്ചോൺക്രയ്ാസ്
(കട്ത്്്ര്ത്്ി).

ബൾക്്ീസ്ഉമ്്
േങ്്നാചശരി: നേങ്്
ന്്്ർനവൺമണിക്ഴി
യിചലത്്് പചരതനായ
ഹംസറാവ്ത്്ര്നെഭാ
രയ് റിട്്. ചലഡി വിചല്്ജ്
എസ്്്്ൻഷൻ ഓൈിസർ
ബൾക്്ീസ്ഉമ്്(85)അ
ന്്രിച്്്.കബറെക്്ംനെ
ത്്ി.മക്്ൾ:ഷിബ,്നി
സാർ(ഖത്്ർ),ഷാമില
(കലക്്ചററ്്്,ചോട്്യം).മ
ര്മക്്ൾ:ഷീബ,നനബീ
സ,എസ.്എം.നൗഷാദ്
(േങ്്നാചശരി).

േി.വി.ചാപ്ക്
മാമ്്്ട:് ആലപ്്്ഴ പ്
ച്ത്പ്്് നപര്ചവലിൽ
പി.വി.ോച്ക്(102)മ
കൻ മാന്്ിലയില്ള്്
ചോസ്ക്ട്്ിയ്നെ വസ
തിയിൽഅന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്: പചരതയായഅന്്
മ്്.ക്ഞ്്പ്്ൻ,ചബബി,
ആ്്്പ്്ൻ,ലില്്ിക്്്ട്്ി,ഉ
മ്്ച്്ൻ(ദ്ബായ)്എന്്ി
വരാണ്മറ്്്മക്്ൾ.മര്
മക്്ൾ:ലീലാമ്്,ബാബ്
തകിെിയിൽ(നപര്ന്്),
റാണി,ഓമന,ചോണിച്്
ൻ(പ്ന്്മപ്),ബിന.്

അമ്്്ക്്്ട്്ിയമ്്
ഫവക്്ം: തലയാഴം ശ
ബരിസയനം പചരതനാ
യ തങ്്പ്്ൻ നായര്നെ
ഭാരയ് അമ്്്ക്്്ട്്ിയമ്്
(96)അന്്രിച്്്.സംസ
കാരംനെത്്ി.മക്്ൾ:േ
മദ്്്ചോഹൻ,കനകവല്്ി,
ഉഷ, രാചജമദ്്്ൻ. മര്മ
ക്്ൾ: ഉഷ, പ്ര്ചോ
ത്്മൻ,പചരതനായനാ
രായണൻനായർ,ചജ്ോ
തിലക്്്മി.

ലില്്ിക്്്ട്്ി
അയിര്ർ:നേറ്ചോൽ
പ്്്ഴതായിലയ്ംപിഴാതി
ൽ നട്മ്ക്്ിൽ താഴ
ചത്്തിൽ എൻ.ഐ.
ചോമസിന്്്ഭാരയ്ലില്്ി
ക്്്ട്്ി(58)അന്്രിച്്്.

പദവസ്യ
വിഴിക്്ിച്ത്ട:് നോ
ള്്ിനോളവിൽചയവസയ്
(70)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്പ
ചരതയായേിന്്മ്്.മക്്
ൾ:മപ്ചോദ,്മപ്ചോഭ.്മ
ര്മക്്ൾ:ജാൻസി,ചോ
ഭ.

ശാന്്ക്മാരി
അന്്ിനാട:് പെിഞ്്ാ
ക്്ൽപചരതനായബാല
ക്ഷണ്ൻ നായര്നെ
ഭാരയ്ശാന്്ക്മാരി(77)
അന്്രിച്്്.സംസക്ാരം
നെത്്ി.മക്്ൾ:സതീശ
ൻ,ചോമൻ,സ്ജാത.മ
ര്മക്്ൾ: ഇദ്്ിരാചയവി
ത്ര്ത്്ിപ്്ള്്ി(ചമവിെ),
മജ,് മധ്സ്യനൻ നാ
യർനിലപ്്ന (ഏഴാചച്്
രി).

റക.എസ്.ക്ഞ്്്ഞ്്്
മാെപ്്ള്്ി:ചോസച്ോക
ല്്ിൽനക.എസ.്ക്ഞ്്്
ഞ്്്(85)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്: പാലക്്്ളം അമ്്ി
ണി. മക്്ൾ: നക. ആർ.
രാധാമണി, നക. ആർ.
ചോപി (നകഎസഇ്ബി
റിട്്.ഉചയ്ോഗസ്്ൻ),നക.
ആർ.ഓമന,നക.ആർ.
സ്ധാമണി.മര്മക്്ൾ:
നക.പിരാജപ്്ൻ(നറയി
ൽചവറിട്്.എൻജിനീയ
ർ),ലത,പചരതനായമ
ണിയപ്്ൻ(റാന്്ി),ബാ
ബ്(ചോസച്ോ).

സ്ഗതൻ
ഫവക്്ം:െിവിപ്രംപ
ഞ്്ായത്്്മരത്്ാപ്്ള്്ി
സ്ഗതൻ (അപ്്ച്്ൻ –
76)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:ക
രിപ്്്ത്്ട്്് േിറയിൽ വ
ൽസമ്്.മക്്ൾ:ആചോ
മൽ,കണ്്പ്്ൻ. മര്മക
ൾ:വിധ.്

ഭാസ്കരൻ
മ്ലവട്്ം: ക്ന്്ംപള്്ി
തെത്്ിൽ ഭാസക്രൻ
(82)അ ന്്രി ച്്് .  സം 
സ്കാ രം ന െ ത്്ി .  ഭാ 
ര യ് :  മ ്ല വ ട്്ം  ത െ 
ത്്ിൽ ഭവാനി. മകൾ:
ഷീല.മര്മകൻ:ഭ്വചന
മദ്്്ൻ.

റക.ആർ.കര്ണാകരൻ
മണർകാട:്വയലാറ്്്മറ്്ം
കാളചശരിയിൽനക.ആ
ർ.കര്ണാകരൻ(ശങ്്ര
ൻ–62)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
ചവള്ർപത്്ിൽേിറസ്
ജാത.മക്്ൾ:ജിഷ,അ
ഭിജിത്്്.മര്മകൻ:ലി
ബിൻ.

അമ്്ാൾ
ഇരവിചപര്ർ:എര്ത്്ി
പ്്ാട്്്എം.ഒ.ഏമബ്ഹാമി
ന്്് (ബിഎസഎ്ൻഎ
ൽ റിട്്. ഉചയ്ോഗസ്്ൻ)
ഭാരയ്അമ്്ാൾ(70)അ
ന്്രിച്്്.സംസക്ാരംപി
ന്്ീട.് ക്റിച്്ി മ്ളംത്
ണ്്ിയിൽക്ടം്ബംഗമാ
ണ.്

സാൊമ്്
തിര്വപ്്ാെി: മഞ്്പ്്
ള്്ിക്്്ചന്്ൽ പചരത
നായോചക്്യ്നെമക
ൾസാറാമ്്(95)അന്്
രിച്്്.

എം.എൻ.ശശിധരൻ
എലിക്്്ളം:മ്ക്്ചോ
ലിൽഎം.എൻ.ശശിധര
ൻ (62)അന്്രിച്്്. ഭാ
രയ്:അമ്്ിണി(കാളനക
ട്്ി).മകൾ:സന്്്യ.മര്മ
കൻ:നനൽസൻ.

പ്രതസ്യാമ്്
കെപ്്്ര:്കണ്്ൻകരിയി
ൽപചരതനായനക.ഒ.വ
ർക്്ിയ്നെ (മലയാള മ
ചോരമ മ്ൻ ഉചയ്ോഗ
സ്്ൻ)ഭാരയ്ചമ്തസയ്ാമ്്
(74)അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:
മിനി(യ്നക),ഫഷനി,
ഫഷജ് നക. വർഗീസ്
(മചോരമ, ചോെിമത),
ഷീന.മര്മക്്ൾ:ചോയ്
ചൊത്്ാലിൽ, ചോ
സച്ോൻക്െിലിൽ,സി
മി,ജിന്മ്ളയക്്്ൽ.

കാർത്യായനിയമ്്
േപ്്ക്്ര:പീെികപ്്റപ്്ി
ൽപചരതനായബാലക്
ഷണ്ൻ നായര്നെ ഭാ
രയ് കാർതയ്ായനിയമ്്
(89) അന്്രിച്്്. സം
സക്ാരംനെത്്ി.മക്്
ൾ:പചരതയായശാന്്
മ്്, തങ്്മ്്, യാചോയര
ൻ,ചോഹൻയാസ,്വിജ
യമ്്.മര്മക്്ൾ:ശശി
ധരൻ,സ്നദ്്,രവിപ
ചരതരായ ചോഹൻ,
ഫശലജ.

ടി.എൻ.സാബ്ക്മാർ
കളത്്്ർ:നതചക്്െത്്്
െി.എൻ. സാബ്ക്മാർ
(58)അന്്രിച്്്.പചരത
നായനാരായണൻആ
ോരിയ്നെ മകനാണ.്
ഭാരയ്:രാമപ്രംഇലവം്
തിട്് സ്മതി (റിട്്. ന
ഴസ്)്.മകൻ:അഭിക്മാ
ർ.

വി.സി.രാജ്
േിങ്്വനം:വീരാളിചശ
രിയിൽവി.സി.രാജ്(രാ
ജൻ–63)അന്്രിച്്്.ഭാ
രയ്:തിര്വഞ്്്ർഉറ്പ്്ി
ക്്്ചന്്ൻമിനി.മക്്ൾ:
റിനറ്,്റിന.്മര്മകൻ:
ബിന് ബിജ് (പാറമ്്്
ഴ).

സരസ്വതി
മാചവലിക്്ര: അറ്ന്്്
റ്്ിമംഗലം ശയ്ാമളാലയം
പചരതനായ നക.ആർ.
ഭാർഗവന്്് ഭാരയ് സര
സവ്തി(87)അന്്രിച്്്.മ
ക്്ൾ:സലീല(ഭിലായ)്,
ഗീത,ജയൻ,ജയപാൽ.
മര്മക്്ൾ:അനിൽ(ഭി
ലായ)്,വിശവ്ൻ,രജനി.

ചര്ദ്്ൻ
നേട്്ിക്ളങ്്ര: കണ്്മം
ഗലം വെക്്് മശ്ീനിലയ
ത്്ിൽ േമദ്്്ൻ(61) അ
ന്്രിച്്്.ഭാരയ്:സരസമ്്.

രത്നമ്്
കറ്്ാനം: ഭരണിക്്ാവ്
നോച്്്മണ്്്ർ പചരത
നായ ചകശവപിള്്യ്
നെഭാരയ്രത്നമ്്(83)അ
ന്്രിച്്്.മക്്ൾ:ഇദ്്ിരാ
ചയവി, രമാചയവി, ചോഹ
ൻക്മാർ,ചോപക്മാർ,
സ്മാചയവി. മര്മക്്ൾ:
സ്ക്മാരക്്്റ്പ്്്,തങ്്
പ്്ൻ പിള്്, മ്രളീധര
ക്്്റ്പ്്്, രമാചയവി, ഗീ
താക്മാരി.

റൊടിയൻ
പ്തിയവിള: മായാഭവ
നം നൊെിയൻ(73)അ
ന്്രിച്്്.മകൾ:മായചോ
ൾ. മര്മകൻ: അനിൽ
ക്മാർ.

എലിസബത്്്പോർജ്
എെതവ്: മഠത്്ിക്്ളം
ബാബ്വിന്്് ഭാരയ് എ
ലിസബത്്്ചോർജ്(58)
അന്്രിച്്്.സംസ്കാരം
നെത്്ി.പ്ത്ക്്രിഊ
രിക്്രികളപ്രയക്്്ൽ
ക്ടം്ബാംഗമാണ.്മക്്
ൾ:ബ്്സ്്ി, നസബി,അ
ന.് മര്മകൻ: മപ്ിൻസ്
എള്്്ംകാലായിൽ (നന
ടം്ക്ന്്ം).

തമ്്ിക്ര്യൻ
എെതവ്:എസബ്ിെി റിട്്.
മാനനജർകാട്്്ംഭാഗംത
പ്്ിക്രയ്ൻ(88)അന്്രി
ച്്്.സംസ്കാരംനെത്്ി.
ഭാരയ്: ക്റിയന്്്ർ േ
ക്്്തറസാറാമ്്ഏമബ്ാ
ഹം.മക്്ൾ:ചോഷിനി,
രഞജ്ിത്്് (ഇര്വരം്
ബഹഫ്റൻ),റീനി.മര്
മക്്ൾ : സണ്്ി (ബ
ഹഫ്റൻ),സ്നിമാന്്
റ (എെതവ്), നലജി (ൈാ
കറ്്്്).

രതിപദവി
മാചവലിക്്ര:പല്്ാരിമം
ഗലംചോട്്യക്്്പ്്്റത്്്
രതിചയവി(57) അന്്രി
ച്്്. മക്്ൾ: ആർ.രമയ്,
ആർ.ചരഷമ്.മര്മക്്ൾ:
ബിജ് പിള്്, ജയക്
ഷണ്ൻനക.പിള്്.

േി.ഡി.രാജപ്്ൻ
മണ്്ചഞ്്രി: ആചോഗയ്
വക്പ്്്റിട്്.ഉചയ്ോഗസ്്
ൻനൊന്്ാട്പനച്്ിച്്ിറ
യിൽ പി.ഡി. രാജപ്്
ൻ(86)അന്്രിച്്്.നൊ
ന്്ാട് എസഎ്ൻഡിപി
നസമക്ട്്റി,വിജയവിലാ
സം ചക്്മത്ംമ്ൻനസ
മക്ട്്റി എന്്ീ നിലകളി
ൽ മപ്വർത്്ിച്്്. ഭാരയ്:
ചോമള.മക്്ൾ:രജനി,
ചോയി (ജില്്ാ ചോെതി,
എറണാക്ളം).മര്മക്്
ൾ: ഫബജ,് മപ്വീണ
(അധയ്ാപിക, ഗവ.എ
ച്്്എസഎ്സ,്അഴ്ർ).

പോസമ്്
കറ്്ാനം: പള്്ിക്്ൽ മ
ഞ്്ാെിത്്റ ലാൽഭവ
നിൽെി.ഒ.വർഗീസിന്്്
ഭാരയ് ചോസമ്്(75)അ
ന്്രിച്്്.ക്ഴിക്്ാലപ്
ളിന്്ിട്് വെചക്്പ്്റപ്്ി
ൽക്ടം്ബാംഗമാണ.്മ
ക്്ൾ: ലീലാമ്്, ലാലി
(ഫഹയരാബാദ)്, ലാല
ൻ(സൗയി).

ഭാസ്കരേിള്്
കറ്്ാനം:അഭിരാം ഫ്
ഡസ്്ഉെമമഞ്്ാെിത്്റ
കപയ്ാരത്്ിൽപെീറ്്തി
ൽ ഭാസക്രപിള്്(63)
അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:രത്ന
ക്മാരി.മക്്ൾ:അഭിരാ
ജ,്അഭിരാമി.മര്മകൾ:
അഞജ്ന.

ഗൗരിയമ്്
മാന്്ാർ:ക്ട്്ംചപര്ർരാ
ജഭ്വനംവീട്്ിൽഗൗരിയ
മ്്(80)അന്്രിച്്്. മക
ൾ: ത്ളസി. മര്മകൻ:
രാജൻ.

പോേിനാഥൻറചട്്ിയാർ
ആലപ്്്ഴ:സനാതനപ്
രംഫകലാസ്നഗറിൽ
ഫവഷണ്വത്്ിൽചോ
പിനാഥൻ നേട്്ിയാ
ർ(66)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
സരസവ്തിഅമ്്ാൾ.

ര്ശീരമണൻ
കായംക്ളം:റിട്്.അധയ്ാ
പകൻ എര്വ കിഴക്്്
പ്ളിമ്ട്്ിൽ മശ്ീരമണ
ൻ(73)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
സാവിമത്ിയമ്് (റവനയ്്
വക്പ്്് റിട്്. ഉചയ്ോഗ
സത്). മക്്ൾ: സവിത,
സന് (നബംഗള്ര)്, പ
ചരതയായ ഉമാചയവി. മ
ര്മക്്ൾ:സ്നിൽ(സീ
നിയർസിവിൽനൊലീ
സ്ഓൈിസർ,അര്ർ),
ചോ.അപ്്ിളി.

കർമ്്ചര്ദ്്കകമ്്ൾ
പ്ച്്ാക്്ൽ:ചറഷൻഡീ
ചലഴ്സ് അചോസിചയ
ഷൻ മ്ൻ സംസ്്ാന
നസമക്ട്്റി ഫതക്്ാട്്്
ശചരിമഗ്ാമപഞ്്ായത്്്
6–ാം വാർഡ്പായിപ്്ാട്്്
കർമ്്േമദ്്് ഫകമ്്
ൾ(74)അന്്രിച്്്.ഭാരയ്:
സി.നക.ലളിത(റിട്്.അ
ധയ്ാപിക,ചതവർവട്്ംഗ
വ: എച്്്എസ)്. മക്്ൾ:
ഗായമത്ി, ക്ഷണ്േമദ്്്
ൻ, ലക്്്മി. മര്മക്്ൾ:
വിജയൻ,ഷാനി,അര്
ൺ.

രാജമ്്
അപ്്ലപ്്്ഴ: തായങ്്രി
മാെപ്്്രയക്്്ൽ പചരത
നായവി.പി.വാസ്ചയവ
ക്്്റ്പ്്ിന്്്ഭാരയ്രാജ
മ്്(101)അന്്രിച്്്.നീർ
ക്്്ന്്ം മാെവന ക്ട്
ബാംഗമാണ.്മക്്ൾ:പ
ത്്ക്മാരി,ശാന്്ക്മാ
രി,രാധാമണി,ആർ.സി.
ക്റ്പ്്്,രമാചയവി,പചര
തരായ മശ്ീചയവി, വത്്
ലാചയവി.മര്മക്്ൾ:രാ
ധാക്ഷണ്ക്റ്പ്്്, ചക
ശവക്റ്പ്്്,ചോപാലക്
ഷണ്പിള്്,േമദ്്്ിക,രാ
മക്ഷണ്ൻ, പചരതനാ
യനാരായണപിള്്.

ചര്ദ്്ൻേിള്്
പന്്ളം: നപര്മ്്്ളിക്്
ൽചപഴം്മ്ട്്ിൽഗീതാഭ
വനിൽ േമദ്്്ൻപിള്്
(55)അന്്രിച്്്.

ക്ഞ്്്പോൾ
കര്വാറ്്: പ്ത്്ൻപറ
പ്്ിൽ മൈ്ണ്്്സ് നിവാ
സിൽപചരതനായചോ
ർജ്ഏമബ്ഹാമിന്്്മക
ൾ ക്ഞ്്്ചോൾ(58)
അന്്രിച്്്.

പമരിക്്്ട്്ി
എെതവ്:പ്ത്്ൻപറപ്്ി
ൽ പചരതനായ ചോസ
ഫ് ചോർജിന്്് ഭാരയ്
ചമരിക്്്ട്്ി(80) അന്്
രിച്്്.എെതവ്മണിപ്ഴ
യിൽ ക്ടം്ബാംഗമാ
ണ.്മക്്ൾ:ബാബ,്ചോ
മി, ചോളി, അച്്. മര്മ
ക്്ൾ:ജയിൻ(പായിപ്്ാ
ട)്,ചോമിനി,സ്സൻ,
റീന.

േി.ഒ.ചാപ്ക്
കഞ്്ിക്്്ഴി:നൊന്്ിട്്്
ചശ്്രിപി.ഒ.ോചക്(്65)
അന്്രിച്്്.മ്ഹമ്്കയ
ർമാറ്്്സ്ആൻഡ്മാറ്്ിം
ഗസ്് സഹകരണ സം
ഘംമപ്സിഡ്്്്,മ്ഹമ്്
കയർൈാകറ്്്റി നോഴി
ലാളി യ്ണിയൻ ഖജാ
ൻജിഎന്്ീനിലകളിൽ
മപ്വർത്്ിച്്്.ഭാരയ്:ൈി
ചോമിന.മക്്ൾ:അന്
ജ,അനിത. മര്മക്്ൾ:
ചോബി,ജിചോ.

വി.റജ.രത്നവല്്ി
ആലപ്്്ഴ: ഹൗസിങ്
ചോളനിവാർഡ്വലിയ
പ്രയക്്്ൽ പചരതനാ
യനക.രവീമദ്്്ന്്്ഭാരയ്
വി.നജ. രത്നവല്്ി(80)
അന്്രിച്്്.മക്്ൾ:സ്
നിൽ,നീന, മചോജ,് ര
ഹ്്. മര്മക്്ൾ: രശമ്ി,
മപ്സന്്ക്മാർ, ചോ
ണിയ,പ്ഷപ്ൻ.

ഹരിദാസൻ
അഴീചക്്ട:്നേമ്്നചശ
രിപാറയിനലക്ട്വൻ
ഹരിയാസൻ(78)അന്്
രിച്്്.ഭാരയ്:ഫമഥിലി.മ
ക്്ൾ:മപ്യീപൻ(ബിസി
നസ)്,മപ്സീത(ഷാർജ),
മപ്ീത.മര്മക്്ൾ:മഹിജ
(അഴീച്ക്ട്എച്്്എസ്
അധയ്ാപിക),മപ്കാശൻ
(ഷാർജ), അചോകൻ
(മസക്ത്്്).

ലളിത
നതങ്്്ംകാവ:്നപര്മല
ക്്്ന്്ിൽ മ്രളിയ്നെ
ഭാരയ്ലളിത(58)അന്്
രിച്്്.മക്്ൾ:മഞജ്്ഷ,
മനിഷ.മര്മക്്ൾ:സരി
ൻ,വിഷണ്്(നമഡിനക
യർ,ചോന്്ി).

ഏലീശ്വ
ചേർത്്ല:നഗരസഭ7–ാംവാർഡ്നനട്മപ്്്ക്്ാ
ട്ചോട്്്ർോണിയിൽപ
ചരതനായപാപ്്്വർക്്ി
യ്നെഭാരയ്ഏലീശവ്(89)
അന്്രിച്്്. ചേർത്്ല
പള്്ിക്്രക്ടം്ബാംഗ
മാണ.്മക്്ൾ:ചോസഫ,്
ചമരിയമ്്,ആലീസ,്ചോ
മസ(്ബിഎസഎ്ൻഎൽ
റിട്്.ഉചയ്ോഗസ്്ൻ),ചമ്ഗ
യ്സമ്്, ക്ഞ്്്ചോൾ,
സ്സൻ,പചരതനായവ
ർക്്ി.മര്മക്്ൾ:ല്സി
യമ്്,ചോസഫ,്അപ്്ച്്
ൻ, ജിജി, ആനറ്ണി,
ചോൺ,ബിചോയ.്

പ്രേമഗീത
കെപ്്നാട:്മണ്്െിസാറ്
മ്ക്്് ഗീതാഭവനിൽ മ
ണിരാജന്്് ഭാരയ്യ്മാ
യചമ്പമഗീത(53)അന്്
രിച്്്. സംസക്ാരം നെ
ത്്ി.മക്്ൾ്്.ഐശവ്രയ്,
ചമ്ശയസ.്

റെയ്ച്്ൽ
മാരാമൺ:ക്റമ്ട്്ിൽ
നക.എ.വർഗീസിന്്്ഭാ
രയ് നറയച്്്ൽ (ക്ഞ്്്
ചോൾ–76) അന്്രിച്്്.
സംസക്ാരം നെത്്ി.
വെചശരിക്്രചേന്്ാട്്്
ക്ടം്ബാംഗമാണ.് മ
ക്്ൾ: ല്സി, ലൗലി,
ലിജ.്മര്മക്്ൾ:സാം,
നോച്്്ചോൻ, ചോയി
സ.്

മ്സാൻഹാജി
ഇരിക്്്ർ: നപര്വള
ത്്്പറപ്്്കക്്ാെനറ്ക
ത്്് പ്തിയപ്രയിൽ
മ്സാൻ ഹാജി (67)
അന്്രിച്്്. ഭാരയ്: കി
ണാക്്്ൽതലപ്്ാട്്്സ്
ഹറഹജ്മ്്.മക്്ൾ:മ്
ഹമ്്ദക്്ഞ്്ി, ഫൈ
സൽ,ഹംസ. മര്മക്്
ൾ:ൈരീയ,ഹസീബ,മം്
താസ.്  സചോയരങ്്
ൾ: അബ്ബക്്ർ, ഹം
സ,മ്സത്ൈ,ൈാത്്ിമ,
അലീമ,ആമിന,മറിയം,
പചരതനായമ്ഹമ്്ദക്്
ഞ്്ി.

ജാന്
തലചശ്്രി:നനട്്്ർഗം്ട്്ി
ചോപാൽ നിവാസിൽ
ഇെത്്ിൽ ജാന് (86)
അന്്രിച്്്.  മക്്ൾ: ല
ക്്്മണൻ,യചോയ,ഭാര
തി,ബാബ,്സ്ധ,ബീന.
മര്മക്്ൾ:സ്ഷിത,യാ
ചോയരൻ,വിനിത, രചമ
ശൻ,പചരതനായപ്ര്
ചോത്്മൻ.

ഗംഗാധരൻ
നേറ്പ്ഴ: മപ്ാനപ്്യി
ലിനലതിണ്്്മ്്ൽഗംഗാ
ധരൻ (78) അന്്രി
ച്്്.മ്ൻഇന്്്യൻചബ
ക്്റി ഉെമയാണ.് ഭാ
രയ് :  രാധാമണി.  മക്്
ൾ: ഗായമത്ി ,  ഗിരിഷ്
ബാബ്(ദ്ബായ)്.മര്മ
കൻ:അമർലാൽ(നോ
ച്്ി).
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സാരസ്യതാരിഷ്്ം
സാരസയുതാമതുരസായനം
ഓരമുുേകുുിവരദുുിപുുികുുുനുുു
കടുുുികളിമലരഠനബവകലുുുയ
ങുുളൊറനുുുു.
പരുായതുുിനു അനസുരിചുു്
തടിയിലംു തകുുുതുുിലംു
വയുതയുാസം വരതുുുി േരീരം
അഴകളുുുതാകുുിൊറുുുനുുു.
എസ.്എൻആയർ്വേദ
ഔഷധശാലഉലപ്ന്്ം
Ph-6282228687

CLASSIFIEDS
FORSALE

പഗുാനനറു്ു സുുാബകുൾ
Sqft 65 രപുയകുു്ു

ജകരളതുുിൽ
എവിടെയംു എതുുിചുുു

ടൊടകുുുുനുുു.
9562355991,
8553187507

ബിൽഡിങ്
മെറ്്ീരിയൽസ്

ഈറേജിൽ
േരസ്യം
കെയ്്ാൻ
ബന്്ക്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

ഒ നുുികുുാനംുരെികുുാനംുസക്നഹികുുാനംുഏ
കാതുുകതയില ലയികുുാനുമുളുുആഹവുാന

ങുുളഇകപുുളകനമരഎതിരായിതിരിഞുുിരികുുു
നുുു.ഒരുതിരിചുുുകോകുുാണുനാംനമുുളിലതമനുു
നടപുുാകുുിമകുുണുുിരികുുുനുുത.ുെടുല,തീപവു,വിനാ
േകരൊയ ആസകുുികള രതുുിവിടരതുുിയാടു
നുുിടതുു്നിനുു്ൌനതുുിമുുുയംുഅകനുുിരികുുലി
മുുുയംുഏകാനുുതയുമട  യംുഒരുആതുുീയരരവം
മരമടുുനുു് ഉദയം മെയതുിരികുുുനുുു.ഇതാണുആ
തുുീയൊയനിരാഹാരം.സവുയംപരുഖയുാരിതതയുാഗ
തുുിമുുുയംുഒഴിഞുുുനിലകുുലിമുുുയംുഒരുസൗ
ദുുരയുംഎനുുു മുണുുായിരുനുുു.അതിനുഅവസരം
കിടുുാറിമലുുങുുില കോലംു ൌനംആെരികുുുനുുതു
ആനുുരികൊയരരികോഷണൊമണനുു്വിേവുസി
കുുുനുുവരുണുു്.കഥാകുതുു്എം.രി.നാരായണരി
ളുുഒരുകാലതു്ുൌനംആെരിചുുിരുനുുു.സദുുരേ
കരായിആമരയംുകാണാനഅകദുുഹംഇഷുുമപുുടാ
തുുകാലൊയിരുനുുുഅത.ു
ഏറുുവംുപരുിയമപുുടുുതംുമെയുുാനആപഗുഹികുുുനുു
തുൊയകാരയുങുുളഒരുപരുകോഭനൊണ.ുഎപതുമോ
മകുു അനുഭവിചുുാലംു െതിവരിലുു. അനുഭവികുുു
കതുുറംുവിരസതകോനുുുകയംുരിനുുീടുഅതുത
മനുു െമറുുരുരീതിയിലആകവേൊകുകയംുമെ
യുുും.ഓരെകളകുുുകോലംുരതിവാസനയുണു്ു.െില
ഓരെകളനമമുുആകരഷികുുാനകവണുുിഅധവുാ
നികുുുനുുകോമലകോനുുും.ൊ  റിനിലകുുാനകഴി
യാതുുവിധംആഓരെകളുമടവലയതുുിലഅക
മപുുടംു.നികതുയനആഓരെകമളപുതുകുുിയംുരല
കോണിലുമടകോകുുിയംുനാംപുതുതായിജനിചുുു
മോണുുിരികുുും.ഒകരവ സത്ുതതമനുുനമമുുരല
തായിഭിനുുിപുുികുുുകയംുരലതാകുുുകയംുമെയുുു
നുുതുഎപതുസവുഭാവികൊയാണ.ുരലകപുുഴായിഒകര
കാരയുംതമനുുഓരെികുുുനുുത,ുനമുകു്ുരലതായിരി
രിയാ നുളുുഅവസരൊണ.ുരലകോടുുങുുളഉണുുാ
വുനുുു.അങുുമനനമുുിലതമനുുരലകോടുുകുുാരു
ണുുാവുനുുു.ഒരുഓരെതമനുുരലകാലങുുളിലുമട
രലതായിൊറുനുുു.ഓരെകളകു്ുബലംഗികാകരഷ
ണമുണു്ു.അതുതരുനുുലഹരിബലംഗികസുഖതുുി
നുസൊനൊണ.ുഓരെകളഎനുുലഹരികു്ുഅടിെ
മപുുടുനുുവരിലാണുഇതുസംഭവികുുുനുുത.ു
ഇവിമടമോകോണയുമടവയുാരനംതടയുനുുതി
നുനാംസവുയംനിയപനുുുണങുുളഏരമപുുടുതുുുക
യാണുു.ഒരുതാരസസംസക്ാരതുുിമുുുആരണയുക
കാലംനാം സവുയംരരീകുുികുുുകയാണുു.സവുനുും
കകുുെതുുിനുകവണുുിയാവുകപുുളഇതുകോലുളുു
കാരയുങുുളമെയുുുനുുതുഒരുസുഖൊണ.ുഅതുെറുുു
ളുുവരകുു്കവണുുികുുുടിയാമണനുുതുകുടുതലപേു
കദുുയൊണ.ു

താ  ജോ  യ ു ടെ പപു  കാ  ശം
കൊകോണയുമടഉറവിടംബെനയാണകലു.ുഅ
തുമോണുു്അതിമുുു പരുകടഭാവങുുളകുു്ഉതുുരം
കതടിനാംപുരാതനബെനീസ്െതൊയതാകോയി
കലകു്ുതമനുുകോകണം.ബെനീസ്ആൊരയുനായ
ലാകോ  മസയുമടെിനുുകളാണുതാകോയകുുു്അടി
സുുാനം.
ജീവിതതുുിമലഎലുുാസംഭവങുുളകുുുംൊറുുങുുള
കുുുംകാരണംതാകോയുൊയുളുുൈനുുൊണ.ുഅ
തിനനുസരിചുു്എലുുാമുണുുാകുനുുു.യിന (സപ്തുീ), 
യാങു(പുരുഷന)എനുുീദവുദുുങുുമളവിപുലീകരിചുുാ
ണുതാകോഅനുഭവികകുുണുുത.ുനിഴലംുമവളിചുു
വംുകോമലയാണുഓകോഅസത്ിതവുവംു.ആണംു
മരണുുും ഉമണുുങുുികലസുഷുുിയുളുുുഎനുുിരിമകുു
ഈ സംകോജനവംുആഭിമുഖയുവംു വളമര വയുാ
പതുിയുളുുതാണ.ു
സവുനുുംതാലരുരയുൊണുകോകതു്ുഎലുുാറുുിലംുവ
ലുമതനു്ുരറയുനുുവരതാകോമയലംഘികുുുകയാ
ണ.ുെറുുുളുുവരകുു്സുഖംവരുതുുുനുുകാരയുൊണു
നാംമെകയുുണുുത.ുഅകപുുളതാകോയു മടപരുകാേം
പരുവരതുുികുുാനതുടങുുുനുുു.ഊരജതപനുുുതുുില
കോലംുതാകോയുമടപരുഭാവമുമണുുനു്ുഅമെരികുു
നോസപ്തുെിനുുകനായപരുികോഫുകാപരുസുുാരി
ചുുതുഅകദുുതുുിമുുു"താകോഒഫുരിസികസു്'എനുു
പഗുനുുതുുിലുമടയാണ.ു
ചുറുുിനുമുളുുഓകോവസത്ുവംുസതുുാരരൊയി
ഒരുകോമലയാണ.ുഅതുമോണുു്അതിനുളുുിമല
സതുുയുൊയിനാംസുഷുുികകുുണുുബെപതുിപരുധാന
ൊണ.ുനമുകുുുംഅതിനംുഇടയിലേകുുൊയഒരു
ബെപതുിഉടമലടുതുുാലഅതുപരുാരഞുുികഉണെ
യുമട പരുതിരലനൊമയനുു്താകോഅരഥൊകുുു
നുുു.താകോെതതുുിമുുുവാഴെുയകുുുുകേഷൊണു
ബെനയിലകണരയുുഷയുനിസവംുബുദുുെ തവംു
കവരുരിടിചുുത.ുമോകോണകുുാലതു്ുവീടുുിലനിനുുി
റങുുാമതബവറസ് ഭീതിയില കോകരാഷ്പടുങുുളി
മലജനങുുളഉളവലിയുകപുുളതാകോപരുകാേി
തൊവുകയാണ.ുഅനയുമുുുസു ഖമതുുഗാഢൊയി
രരിഗണികുുുനുുഅപുരവഅനുഭവം.

അ  സപ് ു ശയു  ത  യ ു ടെ സവു  ർ  ഗം
അസപ്ുേയുതമയ നാം അനുകുലികുുാതുുവരാ
ണ.ുെനുഷയുരകുുിടയിലഅസപ്ുേയുതകോ?എനുുാ
ലഅസപ്ുേയുതയകുുുുംഒരുമുലയുമുണുു്എനുുുവ
നുുിരികുുുനുുു.േരീരംഒരുദുരനുുൊവുകയാണ.ുേ
രീരതുുിലനിനു്ുപുറമപുുടുനുുഅരകടകാരികളായ
ബവറസുകളഅടുതുുുളുുെനുഷയുേരീരങുുളികല
കു്ുആരതുുികോമടകയറിപുുിടിചു്ുരടരുകയാണ.ുഒ
രുതരംപഭുാനുുൊയപരുതികാരതവുരകോമടബവറസ്
അതിമുുുബരോെികൊയഅദുേയുതമയസമുര
തുുൊകുുുനുുു.
അവനവമുുുേരീരംതമനുുയാണുേപതുുവായി
ൊറുനുുത.ുഒരുേരീരിആയിരികുുുനുുതിമുുുതീപവു
ദഃുഖൊണുെനുഷയുരഇകപുുളഅനുഭവികുുുനുുത.ു
സവുനുുംേരീരതുുിലഒരുഇചുുാേകുുിയംുനടപുുാ
കുുാനകഴിയാതുുതിമുുുഅരാരൊയദഃുഖൊണി
ത.ുെനുഷയുനുളുുിമലഇചുുാേകുുിയാണുകോകതുുി
മലഏറുുവംുവലിയസതയുമെനു്ുജരെനെിനുുകനാ
യആരതരകോപുു  കോരരറഞുുമോമകുുഇകപുു
ളപുസത്കങുുളികലയുളുുു.േരീരംഅവനവനുത
മനുുഅനയുൊയിരികുുുകയാണികപുുള.അദുേയുക
ണങുുളസംഹരികുുാനായിരാഞുുുവനുുുമോണുുി
രികുുുകുപുള ഒരു സക്നഹസംവാദവംുഅരഥവ
തുുാകുനുുിലുു.അസപ്ുേവുനായിരികുുുനുുത,ുഇവിമട
ഭൗതികൊയഒരുകകുുെൊണ.ുഅതുോരീരികൊയ
അതിജീവനൊണ.ുഅതുെനുഷയുരതമുുിലുളുുസാം

സക്ാരികൊയഅസപ്ുേയുതയലുു.എങുുിലംുഇകപുു
ള മോടുുുകുടാതുുതാണു സംസക്ാരം. അതാണു
കോഗിയുമടയംുകോഗഭീതിയിലകഴിയുനുുവരുമട
യംുകവദം.രരൊവധിഅകലംരാലികുുുക. സവുയം
അവനവനിലനിനു്ുരാലികുുുനുുഅകലൊണിത.ു

ചംു  ബ  ന  വ ു മി  ലുു, പപു  ണ  യ  വ ു മി  ലുു
ബപ്ണയകോചംുൈനകോഇകപുുളദുരനുുൊണ.ുഎ
ലുുാകാലരുനികകവിതകളംുദുരനുുൊണികപുുള.െ
നുഷയുതവുവിരുദുുൊണുചംുൈനം.അതുഎലുുാസുഖ
വംുനേിപുുികുുും.െനുഷയുനബദവൊ കുനുുതുഇങുു
മനമോമകുുയാണ.ുരണുുുകരരപരുണയികുുുനുുതംു
ചംുൈികുുുനുുതംുഇകപുുളഒരുദുരനുുൊണ.ുഅതു
അവമരയംുകോകമതുുയംുനേിപുുികുുും.ഈഅ
റിവു പരുണയികമളരിനവാങുുാന കപുരരിപുുികുുും.
അവരുമടബകകളബദവതുുികുുുതാണ;ുചുണുുു
കളംു.ബെനീസ്തതുുുവസംഹിതയായതാകോെനു
ഷയുമുുുഅനുുരയുാെിയായ ഒരു ൊരഗമതുുചുണുുി
കുുാണികുുുനുുു.താകോസവുനുുംഅനുഭവതുുികല
കുുുംആനുുരികതയികലകുുുംപേുദുുകുുണികുുുനുുു.
പരുകുതിയിലഒരുരെയുതയുണു്ു.െനുഷയുനഅവികട
കു്ുമെവികോരകുുണം.
താകോസവികേഷൊയഒരുജീവിതരാതയാണ.ു
ദുരയുമടയംു കോഗതുുിമുുുയംു പകുൗരയുതുുിമുുു
യംുകോകങുുമളഉകരകുുിചുു്,സൊധാനതുുിലുമട
പരുകുതിയിമലയംുെനുഷയുാതുുാവിമലയംു സകമുു
ഹനൊയരെയുതയുമടരാതകമണുുതുുാനാണുതാ
കോയുമടതതുുുവംവിളംൈരംമെയുുുനുുത.ുമോകോ
ണകുുാലതുു്നമുുിലതാകോഉണരുകയാണ.ുഓ
കോവയുകുുിയംുഒറുുയകുുു്കതകടണുുമുകുുി  ൊരഗം.
മോടുുുമോടുുിരുനുുാലനഷുുമപുുടുനുുമതകതുുഅതു
ഈതാകോയിലുണുു്.അകതസെയംപരുകുതിയുമട
വലയിമലഒരുകണുുിയാണുനമുുമളനുുെിനുുയംുക
നംവയകുുുുകയാണ.ു
കോഗമുണുുാകുകപുുളജനാധിരതയുരരൊയആ
ദരേൊണുവിജയികകുുണുുത.ുകോകംമുഴുവനഒരു
കോഗികുുുകവണുുിപരുാരഥികുുുകയംുപരുവരതുുികുുു
കയംുമെയുുുനുുുഎനുുതതുുുവം.അമെരികുുനെരി
പതുകാരനായവിലഡുറാു്ുുരറഞുുു,െരിപതുതുുില
ആദയുമതുുപകുിസത്യുാനിേരികുുുംഒരുപരുകുഷുഭ
കാരിയായിരികുുുമെനുു്.അഗാധൊയകോദനകളി
ലഎലുുാതുുരംപരു  കതുയകരദവികളകുുുംഅധികാ
രങുുളകുുുംരരിഗണനകളകുുുംഅവനഎതിരാ
യിരികുുും.കാരണംഅവനഒരുപരുകഷുുഭകാരിയാ
ണകലു.ുസമുഹതുുിമലവലിയവനകസവകനാവു
കയാണ.ുമോ  കോണകുുാലതു്ുകോകറുുുരൊരംുന
ഴസുുൊരംുെറു്ുഅകോഗയുപരുവരതുുകരംുകസവകരു
ൊണുവലിയവര.അവരെനുഷയുരാേിമയരകുുികുുു
നുുബദവദുതരാണ.ുഎനുുാലഅവരപരുകതുയകി ചുു്
യാമോരുഅധികാരകോ,സമുുകതുുകനടാമതസ
മുുുരണകസവകരായിൊറുനുുു.ഇതാണുപകുിസത്ു
വിമുുുജനാധിരതയുമെനു്ുവിലഡുറാു്ുുരറയുനുുു
ണു്ു.

ഏ  കാ  നുു  ത എ  നുു നി  രാ  ഹാ  രം
സാധാരണനിലയിലഇലുുാതുുഏകാനുുതയംു
അതുുരരിെരണവംുകോഗകാലതു്ുകിടുുുനുുു.മോ
കോണ ഭയം വിതയകുുുുനുുു.അതിനു െരണതുുി
മുുുഗനുുൊണ.ുആഗനുുതുുിലനിനുു്അകനുുു
നിലകുുാനനാം നമുുിലതമനുുയുളുു,കുടുതല
സുരകുുിതൊയവിദുരആരണയുകങുുളികലകുു്സ
ഞുുരികകുുണുുതുണു്ു.തനിചുുിരികുുുനുുതിലഒരുസാ
ഹിതയുോഖയുണു്ു.അതിലനിേബുുതയുമടസാഹി
തയുമുണു്ു.അതിലവരതുുൊനവംുസവുപനുവുമുണു്ു.
ഒരാളകുുുസവുനുുംജീവിതംഎനുുഇതിവുതുുതുുി
കലകുു്തിരിചുുുവരാനുളുുഅസുലഭസദുുരഭൊണി
ത.ു
അതിഭൗതികൊയെിലകുടികുുാഴെുകളനടകുുു
നുുതായിബവകുുംമുഹമുുദുൈഷീര'ൊപനുുുികപുുുചുു
'എനുുകോവലിലഎഴുതുനുുുണു്ു:

""നമുകുുുംെറുുുളുുവരകുുും,െനുഷയുകരകുുാളവു
തുുിയംുമെനയംുബുദുുിയംുേകുുിയംുസൗദുുരയു
വുമുളുുജീവികളഉണുുായിരികുുാം.രാപതുിനമുുള
ആകാേതുുുകോകുുുകപുുളനകുുപതുങുുളംുെറുുും
കാണുനുുുണുുകലു.ുഎണുുെറുുസുരയുെപദുുുനുുാര...കോ
ളസമുഹങുുള.അവിമടനകമുുകുുാളകപുേഷഠ്രായ
ജീവികളഉണുുാവാമെനുു്രറയുനുുു.അവരനമമുു
വനു്ുകാണിമലുുനുുാരറിഞുുു''.
ൈഷീരരറയുനുുതുഒരുരികുഷനായിരികുുമടു.ു
എങുുിലംുെിലെിനുുകളവരുകയാണ.ുെനുഷയുരഎ
പതുസുകുുിചുുാലംുഉണുുാകുനുുെിലഅരകടങുുള,
താളംമതറുുികുുുനുുെനംൊറുുങുുള,മരമടുുനുുുളുുരൗ
പദുഭാവങുുളതുടങുുിയവസംഭവികുുുനുുതുകോളാ
നുുരകണങുുകോ,േകുുികകോവനുുുമോടുകപുു
ഴാമണനുു്രറയുനുുതുആകോെികുുാനവകനല
കുനുുു.നമുുുമടെ നസുുിമനസവുാധീനികുുാനകഴിയു
നുു െില കണങുുള പരുരഞുുതുുിമലവിമടകോ ഉ
മണുുനു്ുകരുതുകയാമണങുുികോ?റഷയുനതതുുുവെി
നുുകനായഗുരജിഫുെനഷയുരുമടവിധിനിരണയി
കുുുനുുേകുുിയായിെപദുുുമനഗണിചുുിരുനുുകലു.ു
പരുണയികുുുനുുവരതമുുിലകുടുതലഅടുകുുാ
തിരികുുുകയാണുനലുുമതനുുുംഅടുതുുാലഅകല
ചുുയികലഅതുഅവസാനികുുുകയുളുുുമവനുുുംല
ൈനീസ് കവി ഖലില ജിപൈുാന രറയുനുു തുഈ 
മോകോണകുുാലമതുു താകോആയി ൊറുകയാ
ണ.ുഅകലചുുകവമോരുസൊഗെവംുബെപതുിയുൊ
ണുപരുകുതിയിലസുഷുുികുുുനുുത.ു

ആ  ന ു കാ  ലി  കം
അമുുുദീരയുമട"രതുമകു'ു(എഴുതു്ു)മുദുലൊയ
ഒരുഅനുഭുതിയുമട കവരുകളെികയുകയാണ.ു
സവുയംജീവികുുുനുുമതങുുമനമയനു്ുഅറിയാനുളുു
ഉദയുെം.

"ചംുൈികുുുകപുുള
ഇളംകാറു്ു

തിരൊലകളുമടചുണുുിമലനുുകോല
അലികോമടയായിരുനുുു.
സനുുുയയുമട
തുടുതുുകവിളില
കെഘംതാടികോെങുുളുരസംുകോമല
കരുതകോമട.
........
നിലാവു
അനുുിയുമടമുടിതുുഴയില
രാതാരാപുുുചുടികുുുംകോമല
അഹനുുകകളതുെിലുുാമത'.
രാംകോഹനരാലിയതുുിമുുുകുരതുുമുനയുളുു
ഹാസംനമുുുമടെനസുുിമനഉലയകുുുും. "പുരണം'
എനുുകവിത(ൊതുഭുെി)കോകുുു:

"നമുുളതിനുു
െീനുകളുമടമോചുുുെകുുള
നമുുുമടെിതാഭസെ്ംകോകുുിയിരികുുും.
നനുുളതിനുു
കോതുുുകളുമടമോചുുുെകുുള
രളുുിപുുറമുുിമലപുലുുുതിനുുും.
നമുുളതിനുു
കണുുിൊങുുകളുമടകളികുുുടുുുകാര
നമുുുമടെിതയിമല
ൊവിനവിറകായുവരംു.'
കുടുുികളകവിതകോടുകാണികുുുനുുആതുുാരഥ
തയകുുുുമുനുുിലമപുോരസരകവികളചുളികപുു
കംു.കാസരകോമടുുഒരുപുുസ്വണവിദയുാരഥിഅ
േവുിനെപദുുുനഎഴുതിയഈവരികളഎപതുസ  തയു
സനുുൊണ!ു

"രാപതുിയുമടകറുപുുുകുറുകുുി
കണുുുകമളഴുതിയ
ഒരുമരണകുടുുി
ഈവഴികോകാറുണു്ു.
യവനകഥകളിമലബവകകുുല
രറവകമളകപുുമല,
േരീരമോടിചുുുംനിവരതുുിയംു
വളചുുും
അവളസവുനുുംഉടമോഴുകുുില
ഉനുുതുുയാവംു'.

പ ു ത ു ജശ  രി രാ  മ  ച  പനുുു  ൻ
മഹാനായകവിയംുഭാഷാഗകവഷകനംുെിനുുക
നുൊയപുതുകേരിരാെെപദുുുനുഅവാരഡുകിടുുാതി
രികുുാനാണുെലയാളികള പേുെിചുുമതനുു് കോനുുു
നുുു.പുതുകേരിമയകുുുറിചുു്മക.  എസ.്രവികുൊര
എഴുതിയതു (അലങുുാരവിളകുുുകള തുകുുിയിലുു,
അസത്ിവാരംരണിഞുുു,ൊതുഭുെി)നനുുായി.െരി
ചുുകേഷൊമണങുുിലംുഓരെകളരാഴാകുനുുിലുുകലു.ു
എനുുാലൊതുഭുെിആഴെുപുുതിപുുിമല"വാകു്ുഇന'
എനുുഎഡികറുുറിയലിലപുതുകേരിമയകുുുറിചുു്
എഴുതിയതുവായിചുുുമഞടുുി.ഒരുറഷയുനസാഹിതയു
കാരനകലാകാരമനകുുുറിചുുുംഅവമുുുവിധിമയ
കുുുറിചുുുംമോതുവായിരറഞുുവാെകങുുളപുതു
കേരിതമുുുകോടുുുബുകുുിലഉദുുരിചുുുവചുുതുഈ
കുറിപുുിലഎടുതുുുകെരതുുിടുുുണു്ു.അതിലഒരുഭാ
ഗംഇങുുമനയാണ:ുഅ  തായതുരാപഷുുുതുുിമുുുആ
തുുീയജീവിതതുുിനുഅയാളനലകിയയഥാരഥ
സംഭാവനകമള അനുകോദികുുാനംു അയാളുമട
സിദുുിയുമടഎലുുാമുഖങുുമളയംുമവളിമപുുടുതുുാ
നംുഅയാളുമട സെകാലികരകുുു കോലംു െില
കപുുളകഴിമുഞുനുുുവരിലുു'.ഇതുപുതുകേരിസവു
നുുംഅവസുുമയഓരതുു്ഉദുുരിചുുതാമണനുുുവയു
കുും.ഇതുആഴെുപുുതിപു്ുഉദുുരിചുുുകെരതുുതിലുമട
എ നുുാണുവയുകുുൊകുുുനുുത?ുപുതുകേരിയുമടസം
ഭാവനകമളെനസുുിലാകുുാതിരുനുുതുതങുുളലുു,െറുുാ
കോആമണനുുാണ.ുയഥാരഥതുുിലആഴെുപുുതിപുുി
മനയംുഉകദുുേിചുുാണുഅകദു ു ഹംഈവാെകങുുള
എഴുതിയിടുുത.ുപുതുകേരിയുമടഒരുമുഖെിപതുംഅ
ചുുടികുുാനഈെരണകവളയിലംുആഴെുപുുതിപുുുത
യാറാവുനുുിലുു.അകദുുഹതുുിമുുുമുഖെിപതുംഒഴിവാ
കുുാ  നായിഅവരഈലകുുംകോധപുരവംകസതു
വിമുുുകഥഅചുുടിചുുതാമണനുു്ആമരങുുിലംുകരു
തിയാലമതറുുുരറയാനാവിലുു.കസതുവാണുമുഖെി
പതുൊയിവനുുത.ുപുതുകേരിമുകളിലഒ രുസുുുുാമുു്
ബസസിലഒതുങുുി.ഈപരുവുതുുിയംുഎഡികറുു
റിയലിമലവാെകങുുളംുകെരനുുുകോകുനുുിലുു.പു
തുകേരികുു്ആദരവുനലകുനുുുഎനുു്രറഞുുിടുു്
അകദുുഹതുുിമുുുമുഖെി  പതുംഅടികുുാതിരുനുുതുതി
രുതുുാനാവാതുുഅരരാധൊകുകയാണ.ുയുവക
ഥാകരനഅെലിനംുമോയുതുുുംകടവിനംുവമര
അനവസരതുുിലകവരനീകുുിവചുുു.എനുുാലെരി
ചുുിടുുുംപു തുകേരികുു്ൊനയുതകിടുുുനുുിലുു.അവിമട
യംുതീരുനുുിലുു;അകദുുഹമതുുകുുുറിചുുുളുുകലഖനം
മോടുതുുിരികുുുനുുതുആഴെുപുുതിപുുിമുുുമുപുുതുുി
മയടുുാംകരജിലാണ!ു

തി  ര  കുു  ഥ  ജോ?
എം.എ.റഹ്ൊന പരുേസത്നായഎഴുതുുുകാര
നംുകോകുുുമെനററിസംവിധായകനുൊണുു.അ
കദുുഹതുുിമുുു "ൈഷീരദു ൊന'ഓരകുുുനുുു.റഹുുാ
മുുുഒരുകോകുുുമെുുുറിതിരകുുഥഇകപുുളഭാഷാ
കോഷിണിയിലഖണുുേഃവരുകയാണ.ുഇതുഎപതു
പരുകോജനംമെയുുുമെനു്ുഅറിയിലുു.തിരകുുഥഒരു
സാഹിതയുരുരെമലുുനുു് ഇനിയംുഅറിയാതുുവരു
ണു്ു.അതുമകടുുിടതുുിമുുുപുുാനകോമലഒരുനിരജീ
വവസത്ുവാണ.ുഅതുവായനയകുുുുളുുതലുു.ൊപതുെ
ലുു,ഒരുതിരകുുഥവായിചുുതുമോണു്ുെമറുുനു്ുഎഴു
താമോകുുിലുു.നലുുസംവിധായകരകോലംുതിരകുു
ഥഅപുുാമടഉരകോഗികുുാറിലുു.ആനിലയകുു്ുതിര
കുുഥമയസാഹിതയുരുരൊയികണുു്രരമുുരയായി
പരുസിദുുീകരികുുുനുുതുഅരുെിയാണ.ു

ക  ഥ
അനനുുരതുുനാഭമുുു"യാകകുുൈിമുുുെകന'(ഭാ
ഷാകോഷിണി)ഒരുസിനിെകോമലആസവുദിചു്ുവാ
യികുുാവുനുുകഥയാണ.ുതിരകുുഥാരെനയിലകഥാ
കുതുുിനുപരുാവീണയുമുമണുുനു്ുഈക ഥവായിചുുാല
വയുകുുൊകംു.
സവുനുും സകോദരിമയൈലാതുുംഗം മെയതുു
മോനുുഒരാമളജയിലിലകോയികാണാനായിരാ
പതുിയിലഓകടുുയിലകയറിയതാണുഇതിമലകഥാ
നായകന.ഓകടുുയുൊയിവനുുതാകമടു,ുതീരതുുും

അപരു  തീകുുിതൊയി,ആഘാതകമുുുെകനംു.ഒടു
വിലആബപുഡവമറഅയാളമോനുുുരകതീര
കുുുനുുു.രാരായണരരൊയഉകദുവഗംനിലനിരതുുു
നുുതിലഅനനുുരതുുനാഭനുെിടുകുുുണു്ു.ഈ കഥ
യിലഒരുസിനിെഒളിചുുിരുപുുുമണുുനുു്ആദയുംെന
സുുിലാകുുിയതുഅനനുുരതുുനാഭനാണുു.

"ആവിലുുാ....ഈെഴതുുുളുുികമളകുടമഞുുറിയാ
ന'എനുുകഥമയഴുതിയഅജിതകെകോന(സപ്തുീ
േബുും)ൊതാരിതാകുുമളകുുുറികചുുരകുുുനുുഒരുവീ
ടുുമുുയുമടെനസുുിമനരചുുതുുുരുതുുായികാണിചുുുത
രുനുുു.ഈകഥതീപവുൊയഗുഹാതുരതവുൊണുരക
രുനുുത.ുനഷുുമപുുടുുദിനങുുളഇനിതിരിചുുുവരിലുു.
ആമരനു്ുകോഹനവാഗദുാനങുുളനലകുിയാലംുജീ
വിതംവലി  യനഷുുൊണ.ുഎലുുാനനുുകളംുനഷടമപുു
ടുു്ഓരെകളായിവിലയംപരുാരികുുുനുുു.െനസിമുുു
ദുരാപഗുഹവംുദുഷെ്ിനുുകളംുനലുുകാരയുങുുളമെ
യുുാനെനഷയുമനവിലകുുുകയാണുമെ  യുുുനുുത.ുെനു
ഷയുനിലഎകപുുഴംുആധിരതയുംപുലരതുുുനുുതു
രിോൊമണനു്ുസുുിരീകരികുുാനഇതുെതി.ഈ
രിോെിമനയുദുുംമെയതുുകോലരുികുുാനകഴി
വുളുുവരകു്ുകുറമചുുമകുുബദവമതുുകിടുുും.കഴു
തുുറുുംമതറുുുകളിലമുങുുികുുിടകുുുനുുവരകുു്ഓരെ
കളിലുമട ബദവതീരകതുുകുു് തുഴഞുുടുകുുാനാ
വംു.ഈകഥഅതിനുളുുപേുെൊണ.ുഒരുവീടുുമുുഅ
വരൊതാരിതാകുുളുമടകുമടകഴിഞുുകുടുുികുുാല
മതുുകുുുറികചുുരകുുുനുുു. െകുുള ഉകരകുുികുുാന
കോകുനുുഅമുുമയഅവരബകവിടാനകുടുുാകുുു
നുുിലുു.െിതറികപുുയഓരെകമളഈകഥാകാരിെന
സിനുളുുിമല പേുീകോവിലില പരുതിഷഠ്ികുുുനുുു.
ഈവരികളകോകുുു:"െഴൊപതുംമോമുുരമുണര
തുുിമുകുണുു് ൈാകുുിയാവുനുുു. െഴതുുുളുുികമള
കപുുമലഓരെകമളഅപതുമയളുപുുംകുടമഞുുറിയാ
നകഴിയിമലുുനു്ുഅവളകുുുകോധയുമപുുടുുു.െഴഅ
ചുുമുുുസക്നഹൊയി,വാതുുലയുൊയിെനസുുിലമര
യതുിറങുുുകയാണ.ു

"നഗരങുുളുമടെരണം'എനുുകഥ(ൈീനസജീവ,ു
പഗുനുുാകോകം)ഒരുരാുുുസി,സറിയലിസുുുുികുആ
വിഷക്ാരൊണ.ുപരുളയം,നിര,എചു്ുവണഎനവ
ണ,മോകോണരശുുാതുുലതുുിലഈരാുുുസി 
കു്ുപുതിയതലങുുളകാണാം.നഗരങുുളികലകു്ുതീ
യംുെഴയംുകാറുുുംകടനുുുവനു്ുഎലുുാംനേിപുുികുുു
നുുു.അതിമുുുഭീതിദൊമോരുെിപതുൊണിത.ുഅ
കപുുഴംുവീണുതകരനുുനഗരകോ  ഡുകളിലകുുുടി
നഗുുരാദരുമടഅവസാനികുുാതുുഒഴുകു്ുഎവിമട
നികുനുമുകനുുറിമുകുണുുിരുനുുു,എലുുാെിലുുുവചുു
മോടുുാരങുുളിലനിനുുുംഅടരനുുുവീണൊയകുുു
ടുുുകളമോണു്ുനഗരകോഡുകളനിറയുകയംുഅ
വമയലുുാംഏകോെരിപതുതുുാളുകളിലവീണുകിട
കുുുനുു കഥയിലുുായെുകളായി രരിണെികുുുകയംു
മെയതുുതുടങുുിയവാകയുങുുളനഗരസംസക്ാര
തുുി മനതിരായ വിധിമയഴുതുുായി ൊറുനുുു. എ
ലുുാംെീഞുുുകഴിഞുുു;ഇനിഒരുപുതുപുുിറവിഎ
നുുാമണനു്ുഈകഥൌനൊയികോദികുുുനുുു.

ജല  ഖ  നം
കൊടുവഴങുുൈാലകുഷണ്നഎഴുതിയ'നിഷര്
ലസുഗനുും'(ഹംസധവുനി)എനുുകലഖനംആസി
ഡുമോണുു്ഭാവിമയവരയകുുുുനുു,രകയുമടെരി
പതുമെഴുതുനുു ഇനുുമതുു കൗൊര, യൗവന തീ
കു്ുണതകമളഓരെിപുുിചുുു.നിതയുബെതനയുയതിയു
മടഒരുഭാഷണംകലഖനതുുിലഉദുുരികുുുനുുതുഇ
ങുുമനയാണ:ു കൗൊരവംു യൗവനവംു ഒരു പു
കുതുപുുിമലസുഗനുുവാഹികളായപുഷര്ങുുളുമട
കെളനം കോമലയാണ.ുരരസര്രം െിരിചുുുംകളി
ചുുും െിരിപുുിചുുും കളിപുുിചുുുംആകോഷൊകകുുണുു
പുകുുാലം'.എനുുാലആകെളനംപുരണൊയിടുുിലുു
ഇനിയംു.

നി  ജേ  യംു സ ു ഷുുി  ക  ർ  തുുാ  വംു
ദരവംെരിചുുതുെനഷയുെനസുുിലാമണനു്ുരറഞുു
ജരെനതതുുുവജുുാനിപരുഡറികുനികഷഒരുസു
ഷുുികരതുുാവിമനകുുുറിചു്ുെിലകാഴെുകളഅവത
രിപുുികുുുനുുുണു്ു.ഒരുസരഗാതുുകരെയിതാവിലന
നുുയംുതിനുുയുമുണു്ു.കാരണംഅയാളഒരുനേീക
രണേകുുിയുൊണ.ുഅതുമോണുുുതമനുുഅയാ
ളയാഥാസുുിതികമുലയുങുുമളെിതറിചുുുകളയുനുുു.
അതായതുഏറുുവംുവലിയതിനുുഏറുുവംുവലിയന
നുുയായിതുുീരുനുുു.ഇങുുമനയാണുസരഗാതുുകമു
ലയുമുണുുാകുനുുത.ുസരഗാതുുകതയിലരണുു്കാരയു
ങുുളഅനിവാരയുൊണ.ുഒനു്ു,നവീനത.രണു്ു, മുലയും.
ഇതുരണുുുംകെരണം.
ഒരാളകനരകതുുവരചുുതുകോമലയുളളആപുുിള
ഞാനവരചുുാലഅതിലസരഗാതുുകതയിലുു;മവ
റംുകോപുുിയടിൊപതും.അതിലപുതുെയുെിലുു,മുലയു
വുെിലുു.ആരംുവരയകുുുാതുുആപുുിളാണുഞാനവ
രയകുകുുണുുത.ുഅകോമൊപുുംഅതിലബേലിയി
ലംു വീകുുണതുുിലംു ഉളുുടകുുതുുിലംു നവീനത
കവണം.ൊപതുെലുു,െനുഷയുരാേികുു്അതിലനിനുു്
സൗദുുരയുാതുുകൊയമുലയുംലഭികുുുകയംുകവണം.
അതുമോണുുാണുഒരുപുവിമുുുെിപതുംവരയകുുുു
നുുതുതനികുു്ഏറുുവംു പരുയാസകെറിയകോലിയാ
മണനു്ുപരുഞു്ുകലാകാരനമറകോരറഞുുത.ു ഒരാ
പുുിളിമുുുെിപതുംവരചു്ുതാനരാരീസിമനമഞടുുികുുു
മെനുു്കോളമസസാനരറഞുുതിമുുുമോരുള
ഇതാണ.ു
നികഷരറയുനുുു,ബുദുുിൊനായതുമോണുു്എ
കപുുഴംുൌനംരാലികുുുനുുതുനലുുതമലുുനുു്.രറയ
മപുുടാതിരുനുുാലസതയുങുുളവിഷൊകുെകപുത.സ
തയുങുുളെിതറിമതറികുുാനുളുുതാ ണ.ുഅവിമടനി
നുുാണുപുതിയസുഷുുിഉണുുാകവണുുത.ു

ദർശനം
1) പ  നി.
ഒകരമോരുെിനുുൈാഹയുകോകവുൊയിൈനുുെ
റുു്മുരധനയുാവസുുയിമലതുുിയാലഅതുരനിയാ
യി.കവിതയംുകവദാനുുവംുരനിയാണ.ു

2) മ ു റി  വ.ു
ൊയകുുുാനകഴിയാതുുമതലുുാംെനസുുിലംുേരീര
തുുിലംുമുറിവുകളായിരുരമപുുടുനുുു.അമെരികുു

നകഥാകുതുു്മഹെിംകഗുവയുമടകഥാരാപതുങുുമള
മുറിപുുാടുകളുൊയിനടകുുുനുുവരഎനു്ുവിളികുുാറു
ണു്ു.

3) മ  ര  ണം.
െരണതുുിനുബദവകുതുകൊ, മെകുതുുാകോ
കൊ,വിശുദുുകോകൊഒരുപരുതിൈദുുതയുെിലുു.

4) ജോ  ഗം.
വിരുദുുൊയതികോടുളുുനിരുഢൊയഅനുരാ
ഗൊണുകോഗം.രാഗെിലുുാതാകുകപുുളമുരഛികുുു
നുുതുകോഗം.

5) ആ  ശ ു പ  പതുി.
ഒരുകുടുുംകോഗികമള,കോഗങുുമളൈഹുമുഖ
ൊയി,സരവസജുുൊയിഎതിരകുുുകയംുകോഗി
മയ കോഗതുുാല താദാതുുുയമപുുടുതുുുകയംു മെ
യുുുനുുശുപശുുഷകരുമടബസനികനഗരൊണത.ുത
ടവറയംുആശുരപതുിയംുസതുുയിലഒനുുാമണ
ങുുിലംുബസനികൊയരണുു്വയുതയുസത്രതിപുുുക
ളാണു.

കൊറോണക്്ാലകത്്താറോ
അക്്രജാലകം
എം.കക.ഹരിക്മാര്്
9995312097
Email : mkharikumar797@gmail.com

ലാക്്്കള്്

കാേമ്ബര്കള്്

മറുുുളുുവരനമുുളിലുണുുാകുുുനുുഅസവുാസുുുയങുു
ളനമമുുകുുുറിചുു്കുടുതലെനസുുിലാകുുാനസ
ഹായികുുും.

- കാ  ൾ യംു  ഗ,ു സവുി  സ ്മ  ന  ശുുാ  സത്രു  ജുു  ൻ.

ഞാമോരുഎഴുതുുുകാരനാണ.ുഅതുമോണു്ു
ഞാനസുുിരബുദുുിയുളുുവനലുു.

-എ  ഡഗുാ  ർ അ  ലുു  ൻ  പോ, 
അ  മമ  രി  കുു  ൻ എ  ഴ ു തുുു  കാ  ര  ൻ.

മറുുുളുുവരുൊയിവഴകുുുകുടുകപുുളനാംപരുഭാ
ഷണകലയിമലതുുികചുുരുനുുു.എനുുാലഅവന
വകോടുഏറുുുമുടുുുകപുുളകവിതയാണുണുുാകു
നുുത.ു

-ഡ  ബുുുയ.ു ബി.  പേ  റു്ുസ,് ഐ  റി  ഷ ്ക  വി.

നമുുളിലആകോഒരാളുണു്ു;അയാളഎലുുാംഅ
റിയുനുുു,എലുുാംആപഗുഹികുുുനുുു,നകമുുകുുാള
ഭംഗിയായിമെയുുുനുുു.

-മെ  ർ  മുു  ൻ മെ  മസു,ു ജ  ർ  മ  ൻ പോ  വ  ലി  സു്ുുു.

നമുുളകപുരെികുുുകപുുളകുകറകുുുടിനനുുാവാ
നാണുപേുെികുുുനുുത.ുകുടുതലനനുുാവാനകോ
കുുുകപുുളനമുകുുുചുറുുിനുമുളുുമതലുുാംകുടുത
ലനനുുാവുനുുു.

-പാവല്ോകൊയ്വോ,
ബര്സീേിയൻവോലേിസ്്്്്.

ഇ.   ഹ  രി  ക ു മാ  ർ.
നമലുുരുവയുകുുിയംുകഥാകു
തുുുൊയഇ.ഹരികുൊരകഴി
ഞുുമുനുു്രതിറുുാണുുായിതെ
സക്രികുുമപുുടുകയായിരുനുുു.
തുശുരിലംുരരിസരതുുുമുളുു
എഴുതുുുകാര അകദുുഹമതുു
അ വരുമടകുടുുതുുിലകുടുുുനുു
തിലഅറചുുുനിനുുതുഎനുുാ
മണനു്ുെനസുുിലാകുനുുിലുു.

എം.   മ ു ക ു നുു  ൻ.
എം.മുകുദുുനിലഒരുഅധാര
െികബവരുദുുുയംസുുിരൊയി
നിലനിലകുുുനുുുണുു്. ദലഹി,
ഹരിദവുാറിലെണികളമുഴങുുു
നുുുഎനുുീകോവലുകളിമലല
കുുുയരഹിതരായനായകനുുാരംു
സം  സുുാനസരകുുാരിമുുുസാ
ഹിതയുഅകുുാദെിഅധയുകുുരദ
വിയംുതമുുിലകെരാമതനില
കുുുനുുതിമല ബവരുധയുൊണ
ത.ുഒ.വി.വിജയന"തിരിചുുുവര
വ'ുഎനുുകഥയിലരവനമുുു
അകുുാദെിമയ രരിഹസികുുു
നുുുണു്ു.

സ  കുു  റി  യ.
ഒ.വി.വിജയനഹിനുുുവരഗീയ
വാദിയാമണനുു രഴയ വാ
യതുുുലെടങുുിയവാദംഅവര
തുുിചുുുഉയരതുുിയതുസകുുറി
യമയവായനകുുാരിലനിനുുക
റുുി.

ജോ  ൺ  സ  ൺ.
സംഗീതസംവിധായകനരവീ
പദുുുമുുുരാടുുുകളഒരുഗാനമെ
നുുതിലുരരി,സംഗീതജുുാന
തുുിമുുു അെികോരകോഗൊ
മണനു്ുഒരുസവുകാരയുസംഭാഷ
ണതുുില കോണസണ രറ
ഞുുു.

ജി.  എ  ൻ. പ  ണി  കുു  ർ.
വരധിചുു സാഹിതയുപുുനിയില
സവുനുുൊയി പരുസ് സുുാരിചുു
സാഹിതയുകാരനാണുജി.എന.
രണികുുര. അവിമട സവുനുും
പുസത്കങുുളകുു് അചുുുനിര
തുുി.

കോവിഡ്19:ടാറ്്സണ്്സ്
1000കോടിര്പനൽകം്
മംുബൈ:ടാറുുസണുുസ്കോവിഡു
പരുതികോധതുുിനായി ആയിരം
കോടിരുരനലകുുമെനു്ുമെയരുുൊ
നുു എനുു. െപദുുുകേഖരനുു അറിയി
ചുുു.െഹാവയുാധിമകുുതികരയുളുുപരു
വരുുതുുനങുുളുുകുുായിടാറുുപടുസുു്ുുസ്
മെയരുുൊനുു രതുുനുു എനുു. ടാറുു
500 കോടിരുരനലകുുമെനുു് പരു
ഖയുാരിചുുിരുനുുതിനുപുറകെയാണി
ത.ു
ഇതുവമരകണുുിടുുിലുുാതുുവിധ

തുുിലുളുുപരുതിസനുുിയാണുരാജയുംകനരിടുനുുത.ുഈയവസ
രതുുിലുുടാറുുപടുസുുുുുകളുൊയികെരുുനുു്പരുവരുുതുുികുുുമെനുുുംര
രസര്രസഹകരണകുതുമടപരുുപുുിമുുുമുഴുവനുുബനപുണയു
വംുപരുകോജനമപുുടുതുുുമെനുുുംെപദുുുകേഖരനുുപരുസത്ാവന
യിലുുഅറിയിചുുു.പരുവരുുതുുികുുുനുുകെഖലയിലുുജീവിതങുുളു
മടഗുണകെനുുവരധിപുുികുുുനുുതിനായിഎലുുാവരംുപരുവരുുതുുി
കുുണമെനുു്അകദുുഹംഅഭയുരഥിചുുു.
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ജൊഗീനുുർഹീസോയാടാ,
റിയൽഹീസോ

നയ്്രൽഹി∙ഇന്്്യയ്മേമ്ൻ രക്ിക്്റ്്്താരവം്ഇടപ്്ൾരി
വെഎസര്ിയ്ൊയമോഗീന്്ർശർെമയഅഭിനന്്ിച്്്രാെയ്ാന്്
രരക്ിക്്റ്്്കൗൺസിൽ.മൊടോണവെറസ്െയ്ാരനത്്ിമന
തിരായടൊരാട്്ത്്ിൽമ്ന്്ിൽനിന്്്നയിക്്്ന്്തിനാണ്മോ
ഗീന്്ർ ശർെമയ അഭിനന്്ിച്്് ഐസിസി രംഗമത്്ത്്ിയത.്
2007ൽകന്്ിേവ്്്്ി20ടോകകപ്്ിമ്്്കലാശടപ്്രിൽനിർണാ
യകഅെസാനഓെർടോൾമചയത്്ഇന്്്യയക്്്്െിെയവം്കി
രീേവം്സമ്്ാനിച്്താരൊണ്മോഗീന്്ർശർെ.അതിന്ടശഷം
ഹരിയാനമൊലീസിൽരിവെഎസര്ിയായിടോലിയിൽരര്
ടെശിച്്അടദ്്ഹം,രാെയ്ത്്്സമ്്്ർണടോകര്ൗൺരര്ഖയ്ാരി
ച്്സാഹചരയ്ത്്ിൽരക്െസൊധാനരാലനച്െതലയ്ൊയിസെീ
െൊണ.്ടോകകപ്്്വഫനലിമലഇന്്്യയ്മേെിെയാഹ്്ാദത്്ി
മ്്് ചിരത്വം്  ൊസക്ണിഞ്്്കർെനിരതനായിനിൽക്്്ന്്
മോഗീന്്റിമ്്്ചിരത്വം്ഐസിസിരങ്്്െച്്്.

2007: ടവ് ന്്്ി20 സോ ക ക പ്്് ഹീ സോ
2020: െ ഥാ ർ ഥ സോ ക ഹീ സോ
തക്ി ക്് റ്്ി ൽ നി ന്്് വി ര മി ച്് സശ ഷം ജൊ െീ സ ് യ ്ണി സോം

അ ണി ഞ്് ഇ ന്്്േ ൻ രാ രം ജൊ ഗീ ന്് ർ ശ ർ മ, ആ സോ ള ആ സോ 
ഗേ് തപ് രി സ ന്്ി ൊ െ ജൊ സോ ണ വവ റ സി ജന രി രാ െ സൊ 
രാ ട്് ത്്ി ൽ ക ർ മ നി ര ര നാ ണ’് – ഐ സി സി ടവ്ി റ്് റി ൽ ക ്റി ച്്്.
2007ൽദക്്ിണാരഫ്ിക്്യിൽനേന്്രര്ഥെേവ്്്്ി20ടോകകപ്്ി
ൽഇന്്്യകിരീേത്്ിൽമ്ത്്െിട്്ടപ്്ൾകയ്ാപറ്്്ൻഎം.എസ.്ടോ
ണിമ്ക്പ്്ംവഫനലിമല താരൊയത് മോഗീന്്റാണ–് ഇന്്്യ
യക്്്്ടെണ്്ിഅെസാനഓെർഎറിയാമനത്്ിയമോഗീന്്ർശ
ർെനിർണായകെിെയെനാണ്ഇന്്്യക്്് ടനേിമ്ക്ട്ത്്ത.്

ടോകകപ്്ിന്മ്ൻപം്ടശഷവം്രാെയ്ാന്്രരക്ിക്്റ്്ിൽമോഗീ
ന്്ർശർെഎന്്ടരര്ടകട്്ിട്്ില്്.രിന്്ീേിടങ്്ട്്്രാെയ്ാന്്രരക്ി
ക്്റ്്ിൽഒര്രന്്്ടൊലം്എറിയാന്ള്്ഭാഗയ്ംഅടദ്്ഹത്്ിന്
ണ്്ായിട്്ില്്.
രാെയ്ാന്്രരക്ിക്്റ്്ിൽമോഗീന്്ർആമകകളിച്്ത്നാല്ഏക
ദിനവം്നാല്േവ്്്്ി20െൽസരങ്്ള്ൊണ.്നാല്േവ്്്്ി20െൽസ
രങ്്ളം്കളിച്്ത്ടോകകപ്്ിലാണ.്2004ൽടോണിമക്്പ്്ംബം
ഗ്്ടദശിമനതിമരയാണ്മോഗീന്്റിമ്്്അരടങ്്റ്്ം.ആദയ്െൽസ
രത്്ിൽതമന്്ടനേിയഅഷറ്ാഫ്ളിമ്്്െിക്്റ്്ാണ്ഏകദിന
ത്്ിമലആമകസമ്്ാദയ്ം.മ്ന്്്െൽസരങ്്ൾനീണ്്ബംഗ്്ടദശ്
രരയ്േനത്്ിന്ടശഷംേീെിൽനിന്്്പ്റത്്ായി.രണ്്്ടോട്്ൗട്്്
അേക്്ം34റൺസാണ്ടനേിയത.്2007ൽമെസ്്്്ിൻരീസിമനതി
രായകട്്ക്്്ഏകദിനത്്ിലാണ്രിന്്ീട്മോഗീന്്റിമനകാണ്
ന്്ത.്ഇന്്്യെയിച്്െൽസരത്്ിൽഒര്റൺടനോടനഅടദ്്ഹ
ത്്ിനായ്ള്്്.െിക്്റ്്്ഇല്്ായിര്ന്്്.അതായിര്ന്്്അെസാന
മത്്ഏകദിനെൽസരം.
ഓസട്ര്േലിയയമ്ക്്തിരായേി-20ടോകകപ്്്മസെിവഫനലി
ലം്അെസാനഓെർഎറിഞ്്ത്മോഗീന്്ർആയിര്ന്്്.22റ
ൺസ്െിെയലക്്്യമ്ള്്ടപ്്ൾ7റൺസ്ൊരത്ംെിട്്്നൽകിമോ
ഗീന്്ർഇന്്്യമയവഫനലിടലക്്്നേത്്ിച്്്.വഫനലിൽ
ചിരവെരികളായരാക്്ിസ്്ാമനതിമരആദയ്ംബാറ്്്മചയത്്
157റൺമസട്ക്്ാടനഇന്്്യയക്്്ായ്ള്്്.
അെസാനഓെറിൽഒര്െിക്്റ്്്ടശഷിടക്,്രാക്്ിസ്്ാന്െ
യിക്്ാൻ13റൺസ്ടെണൊയിര്ന്്്..ഹർഭെൻഉണ്്ായിട്്്ം
ടോണിടോൾഏൽപ്്ിച്്ത്മോഗീന്്റിമന.എന്്ാൽ,ഏെമര
യം്അദഭ്്തമപ്്ട്ത്്ിമക്്ണ്്്ഇന്്്യക്്്മോഗീന്്ർെിെയംസ
മ്്ാനിച്്്.

ഓസീസിറനനയികൃൃാൻസ്മിതൃൃ്
സിഡന്ി∙രന്്്ച്രണ്്ൽെിൊദമത്്ത്േർന്്്ഓസട്ര്േലിയ
ൻരക്ിക്്റ്്്ടോർഡ്ഏർമപ്്ട്ത്്ിയെിലക്്ിമ്്്കാലാെ
ധിപ്ർത്്ിയായടോമേമ്ൻഓസീസ്നായകൻസ്്്്ീവ്സെ്ി
ത്്ിന്ഇനിേീെിമനനയിക്്ാനാകം്.രന്്്ച്രണ്്ൽെിൊ
ദത്്ിമ്്്സെയത്്്ഓസീസ്േീംകയ്ാപറ്്്നായിര്ന്്സെ്ി
ത്്ിമനരണ്്്െർഷടത്്ക്്ാണ്കയ്ാപറ്്്ൻസിയിൽനിന്്്െി
ലക്്ിയത.്ൊയറാഴച്ടോമേെിലക്്്രര്ാബലയ്ത്്ിലായിട്്്
രണ്്്െർഷംപ്ർത്്ിയായി.അടതസെയം,േീെിമനനയി
ക്്്ന്്തിൽനിന്്്ആെീെനാന്്െിലക്്്ലഭിച്്ടരെിഡ്ൊ
ർണറിന്അങ്്മനമോര്സാധയ്തയില്്.രന്്്ച്രണ്്ൽെി
ൊദസെയത്്്േീെിമ്്്വെസ്കയ്ാപറ്്്നായിര്ന്്്ൊർണ
ർ.
അടതസെയം,മൊടോണവെറസ്െയ്ാരനത്്ിമ്്്ര
ശ്്ാത്്ലത്്ിൽനിർത്്ിെച്്ിരിക്്്ന്്രക്ിക്്റ്്്െത്്രങ്്ൾ
പ്നഃരാരംഭിച്്ാലം്സെ്ിത്്ിമനകയ്ാപറ്്്നായിഉേമനനിയ
െിക്്ാൻസാധയ്തയില്്.നിലെിൽെിക്്റ്്്കീപ്്ർബാറ്്്സെ്ാ
ൻേിംമരയൻ്ഓസീസ്മേസ്്്്്േീെിമ്്്നായകസ്്ാനത്്്ഏ
മറക്്്മറഇരിപ്്്റപ്്ിച്്െട്്ാണ.്െയസ്്്35ആമയങ്്ിലം്താ
രംഉേമനമോന്്്ംെിരെിക്്ാനം്സാധയ്തയില്്.ഏകദിന,
േവ്്്്ി20ടോർൊറ്്്കളിൽആടോൺഫിഞ്്ിന്കീഴിലം്ഓ
സീസ്േീംെികച്്രര്കേനൊണ്നേത്്്ന്്ത.്
േിംമരയന്ിമ്്്കയ്ാപറ്്്ൻസിമയഏതാനം്ൊസങ്്ൾ
ക്്്മ്ൻപ്രരിശീലകൻെസ്്്്ിൻലാംഗർപ്കഴത്്്ിയതം്
സെ്ിത്്ിന്ള്്സ്ചനയായാണ്െയ്ാഖയ്ാനിക്്മപ്്ട്്ത.്ബാറ്്ി
ങ്്ിൽഓസീസിമ്്്രര്ധാനരര്തീക്്യായസെ്ിത്്ിന്കയ്ാ
പറ്്്ൻസിയ്മേസമ്്ർദ്്ംക്േിനൽടകണ്്തിമല്്ന്്്അന്്്
ലാംഗർഅഭിരര്ായമപ്്ട്്ിര്ന്്്.ദക്്ിണാരഫ്ിക്്യിൽനേന്്
മേസ്്്്്രരമ്്രയക്്്ിമേരന്്ിൽക്രത്ിെംകാട്്ിയതായിമതളി
ഞ്്തിമനത്േർന്്ാണ്സെ്ിത്്ിമനയം്ൊർണറിമനയം്
ബാൻടര്ൊഫറ്്്ിമനയം്രക്ിക്്റ്്ിൽനിന്്്െിലക്്ിയത.്െില
ക്്്കഴിഞ്്്തിരിമച്്ത്്ിയസെ്ിത്്്ംൊർണറം്ഇടപ്്ൾ
ഓസീസ്േീെിൽസ്്ിരാംഗങ്്ളാണ.്
അതിനിമേ,േിംമരയമ്നകാഴച്ക്്ാരനാക്്ികളത്്ിൽ
സ്്്്ീവ്സെ്ിത്്്‘സ്പ്്ർകയ്ാപറ്്്ൻ’ചെയ്കയാമണന്്കട്
ത്്െിെർശനവ്ൊയിമ്ൻഓസീസ്താരംഇയാൻചാപ്്ൽ
രംഗമത്്ത്്ിയിര്ന്്്.
ഇന്്മലത്േക്്ൊടകണ്്ിയിര്ന്്ഇന്്്യൻരര്ീെിയർലീഗി
ൽരാെസ്്ാൻടോയൽസിന്കളിടക്്ണ്്താരൊണ്സെ്ി
ത്്്.എന്്ാൽ,മൊടോണവെറസ്െയ്ാരനത്്ിമ്്്രശ്്ാ
ത്്ലത്്ിൽഐരിഎൽഏരര്ിൽ15ടലക്്്നീട്്ിെച്്ിരിക്്്ക
യാണ.്മൊടോണഭീതിമയത്േർന്്്ടകരന്്്സർക്്ാർഏർ
മപ്്ട്ത്്ിയയാരത്ാെിലക്്്മ്ലംെിടദശതാരങ്്ൾക്്്ര
മങ്്ട്ക്്ാനാകിമല്്ന്്്െയ്ക്്ൊയതിന്രിന്്ാമലയാണ്
ഐരിഎൽനീട്്ിയത.്അടതസെയം,വെറസ്െയ്ാരനംഇ
ടപ്്ഴം്നിയരന്്്ണാതീതൊയിത്േര്ന്്സാഹചരയ്ത്്ിൽ
ഇത്്െണഐരിഎൽനേടന്്ക്്ിമല്്ന്്ാണ്സ്ചന.ഇ
ക്്ാരയ്ംസെ്ിത്്്സ്്ിരീകരിക്്്കയം്മചയത്.്

ബിസിസിഐയ്ലേ51ടൊേിയിൽലെസിഎെെ50ലക്്ം
തിര്െനന്്പ്രം:മൊെിഡ്രര്തിടോധരര്െർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്ാ
യിരര്ധാനെരന്്്ിയ്മേദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിടലക്്്ബിസിസി
ഐനൽ്്ക്ന്്ഫണ്്ിടലക്്്ടകരളരക്ിക്്റ്്്അടോസിടയഷൻ്്
50ലക്്ംര്രനൽ്്കം്.ബിസിസിഎനൽ്്ക്ന്്51ടൊേിര്ര
യിടലക്്ാണ്മകസിഎയ്മേസംഭാെനയായി50ലക്്ംര്രന
ൽ്്ക്ക.ബിസിസിഐടോയി്്്്മസരക്ട്്റിയം്മകസിഎമ്ൻ്്
രര്സിരണ്്്ൊയെടയഷ്ടോർ്്ൊണ്ഇക്്ാരയ്ംഅറിയിച്്ത.്രാ

െയ്ംഒര്രര്തിസന്്ിയില്മേകേന്്്ടൊക്ടപ്്ൾ്്സർ്്ക്്ാർ്്ന
േത്്്ന്്രര്െർ്്ത്്നങ്്ൾ്്ക്്്രിന്്്ണനൽ്്കാൻ്്കായികസം
ഘേനകൾ്്ക്്് ഉത്്രൊദിത്്്വമ്മണ്്ന്്് െടയഷ് ടോർ്്ജ് രറ
ഞ്്്.
രര്ധാനെരന്്്ിയ്മേദ്രിതാശവ്ാസനിധിയിടലക്്്ബിസിസി
ഐസംസ്്ാനഅടോസിടയഷന്കള്ൊയിടചർ്്ന്്്51ടൊ
േിയ്മേസംഭാെനമചയ്്്മെന്്്ശനിയാഴച്്്യാണ്രര്ഖയ്ാരിച്്ത.്

സി.ലെ.രാടേഷ്ക്മാര്്
ബര്സീലില്്നടന്്ഫ്ട്ബോള്്ബോകകപ്്ിനിടടനടത്്ിയയാബര്ക

ളില്്ഏറ്്വം്ആസവ്ദിച്്ത്ആമബോണ്്മഴക്്ാട്കളില്ടടയം്നദി
യില്ടടയ്മ്ള്്യാബര്യായിര്ന്്്.ബര്സീലിട്്്വടക്്ന്്ബര്വിശയ്യാ
യമനൗസില്്നടന്്സവ്ിറ്്്സര്്ലന്്ഡ-്ബോണ്്്റാസ്മത്്രംറിബപ്്ര്്ട്്്
ടെയ്്്ന്്രിനായിര്ന്്്മനൗസിടലത്്ിയത.്അവിടടനിന്്ായിര്ന്്്
ആമബോണിടനഅറിയാന്ള്്യാബര്യാരംഭിച്്ത.്

ആെടോൺ്്,ഭ്െിയ്മേഓക്സിെൻ്്സിലിണ്്
ർ്്.രബ്സീലിമനരര്ക്തിദ്രന്്ങ്്ളിൽ്്നിന്്്രക്്ി
ക്്്ന്്ടദെതയായആെടോൺ്്െഴക്്ാട്കളില്
മേയം് ആെടോൺ്് നദീയില്മേയ്മ്ള്് യാരത്
ആരംഭിക്്്കയാണ.് രിരാനയം് അനാട്ക്ണ്്
യം്ൊഗവ്ാറം്നിറഞ്്ആെടോൺ്്എന്്്ംഒര്
സവ്പ്നൊയിര്ന്്്.
െനൗസിൽ്്നിന്്്ടോട്്്ൊർ്്ഗൊണ്യാരത്.ട്ർ്്
ഓപ്്ടററ്്ർ്്ൊർ്്ഈഅെസരംരണസമ്്ാദനത്്ി
ന്നടന്്ഉരടോഗിക്്്ന്്്മണ്്ങ്്ിലം്ആെടോ
ൺ്്യാരത്ഒരിക്്ലം്നഷ്്െല്്.ഏതാണ്്്ആറ്െണി
ക്്്ർ്്നീണ്്യാരത്രാെിമലരത്്ിന്ആരംഭിച്്്.20
ടരർ്്ക്്്ഇരിക്്ാവ്ന്്ടോട്്ിൽ്്െിടദശികളായിര്
ന്്്ക്ട്തൽ്്.അനാടൊണ്്മയന്്സിനിെയിൽ്്ക
ണ്് ആെടോൺ്് െഴക്്ാട്കള്മേയം് നദിയ്മേ
യം്ഭീതിതൊയകാഴച്കളായിര്ന്്്െനസിൽ്്.എ
ങ്്ിലം്ആെടോൺ്്ഭ്െിക്്്നൽ്്ക്ന്്ക്ളിർ്്െ
മയതാടോലിച്്്മൊണ്്്ള്്യാരത്.കാരയ്ങ്്ൾ്്െി
ശദീകരിച്്്തരാൻ്്മ്റിഇംഗ്്ീഷ്അറിയാവ്ന്്ടോ
രര്ിഗസ്മ്ണ്്്.അയർ്്ലൻ്്ഡ,് മര്കാടയഷയ്, ടോ
ണ്്്റാസ,് െടലഷയ്ത്േങ്്ിയരാെയ്ങ്്ളിൽ്്നിന്്്
ള്്െരം്യാരത്യക്്്്രസടെകി.
റിടോമനടര്ഗാ(കറ്ത്്നദി)യില്മേടോട്്്ചീ
റിപ്്ായ്കയാണ.്ഏതാണ്്്രണ്്രകിടോെീറ്്ർ്്കഴി
ഞ്്ടപ്്ൾ്് കാണാനായത് രര്ക്തിമോര്ക്്ിയ
അപ്ർ്്െരസക്്്ട്്ാണ.്രണ്്്നദികള്മേസംഗെം.
രബ്സീലിമ്്് സംസ്കാരം സങ്്രെംശീയതയ്ടേ
മതന്്്രറയ്ന്്ത്ടൊമലനദികളം്ആരര്ടത്യക
തകാണിക്്്കയാണിെിമേ.ഒരിക്്ലം്ടൊരിക്്ാ
ത്്റിടോമനടര്ഗാ,ആെടോൺ്്നദിയ്ൊയിഇ
ണടചര്ന്്സംഗെസ്്ാനം.
രര്ക്തിമോര്ക്്ിയെിശാലൊയടെദിയിൽ്്അ

െർ്്സംഗെിക്്ടപ്്ൾ്്കാഴച്ക്്ാർ്്ക്്്അത്നെയ്
ൊമോര്ന്ഭ്തിയാക്ന്്്.കറ്ത്്നിറമ്ള്്മന
ടര്ഗാനദിെണ്്ിമ്്്നിറമ്ള്്ആെടോൺ്്അഥൊ
റിടോടോളിടോസ്ൊയിസംഗെിക്്്ന്്്.െിശാല
ൊയെലപ്്രപ്്ിൽ്്ടോളിടോസ്ൊയിറിടോമന
ടര്ഗാടചര്ടപ്്ൾ്്കറ്ത്്െനം്മെള്ത്്െനം്ത
മ്്ില്ള്്അന്്രംരാേില്്എന്്സടന്്ശംരര്ക്തി
മ്ടമ്്നൽ്്കിയിര്ന്്്എന്്്ടെണംകര്താൻ്്.ന
ദികള്മേസംഗെസ്്ാനമത്്ത്്ിയടപ്്ൾ്്ടോട്്ി
മ്്് ടെഗതക്റച്്്. നദീസംഗെത്്ിന്ക്റ്ടക
ടോട്്്ഓളംമെട്്ി.ടോരര്ിഗസ്തമ്്്ൊഗ്ടോര
ണിആരംഭിച്്്. ടോളിടോസം് റിടോ മനടര്ഗാ

യം്തമ്്ില്ള്്ഗാഢൊയബന്്മത്്ക്്്റിച്്്അ
ടദ്്ഹം ൊചാലനാക്കായിര്ന്്്. രബ്സീലിമ്്്
വെെിധയ്മത്്ക്്്റിച്്്ംെറ്്്ംഅടദ്്ഹംൊടോരാ
മതസംസാരിച്്്.ആെലെിതാനത്്ിൽ്്മോോൻ്്
യാരത്ികർ്്െത്്രിച്്്.നദിയിൽ്്വകമോട്ടപ്്ൾ്്
അത്െമരഅന്ഭെിക്്ാത്്ക്ളിർ്്െ.ഒര്രടക്,്
ഇനിമോരിക്്ലം്ഈസ്ഖംഅന്ഭെിക്്ാനാെി
ല്് എന്് ടോധയ്മ്ള്്ത്മൊണ്്് സംഗെസ്്ാന
ത്്ിമ്്്ഓളമത്്െീണ്്്ംെീണ്്്ംതഴ്കി.
ഏതാണ്്്10െിനിറ്്്ൾ്്ക്്്ടശഷംഅെിമേനിന്്്
ടോട്്്പ്റമപ്്ട്്്.ദ്രടെമറരിന്്ിട്ട്പ്ഴം്നദീ
ടോഗംഅങ്്കമലമതളിെടോമേകാണാൊയിര്

ന്്്.െത്്്യങ്്ള്മേസമ്്ന്്തായണ്ആെടോൺ്്
നദിയ്മേെലിയരര്ടത്യകത.അത്കണ്്റിയ്കയാ
യിര്ന്്്.
മത്്്യങ്്ള്ലേസമ്്ന്്ത
ക്റച്്്ദ്രം രിന്്ിട്്ടപ്്ൾ്് െലിമോര് െീൻ്്
ടോട്്ിന്വസരില്മേെലിയടെഗത്്ിൽ്്െര്
ന്്്.ആദയ്മോന്്്മെട്്ി.അരത്യക്്്്ടരേിയാകം്
അെയ്മേമ്ഖംകണ്്ാൽ്്.നീണ്്്നിൽ്്ക്്്ന്്രല്്്
കൾ്്മെയിടലറ്്്തിളങ്്്കയാണ.്ഒറ്്ടോട്്ത്്ിൽ്്
ആര്മോന്്്ടരേിക്്്ം.എന്്ാൽ്്,ടോരര്ിഗസ്ര
റഞ്്്.ഒന്്്ംടരേിക്്ാനില്്.രിരാനകൾ്്ഉരരദ്െ
കാരികമൊന്്്െല്്ടര്ത. എങ്്ിലം് വകയിടോ െ
മറ്്മ്റിവ്ള്്െർ്്മെള്്ത്്ിൽ്്വകമ്ടക്്ണ്്എ
ന്്്ംഅടദ്്ഹംരറഞ്്്.
ആെടോൺ്്നദിമയസിനിൊക്്ാർ്്എടപ്്ഴം്
ഭീതിദൊയാണ്അെതരിപ്്ിച്്ിട്്്ള്്ത.്രിരാനസെീ
രകാലഉദാഹരണം.െന്ഷയ്മരതിന്്്ന്്ഭീകരെ
ത്്്യൊയാണ്രിരാനമയഅെർ്്അെതരിപ്്ിച്്ത.്
എന്്ാൽ്്, രിരാനകൾ്് ഉരരദ്െകാരികളല്്. ആെ
ടോൺ്്നദിയിമലെത്്്യസമ്്ത്്ിൽ്്മ്ഖയ്രങ്്്െ
ഹിക്്്ന്്ത്ഈരിരാനകളാണ.്മ്ൊയിരത്്ിടല
മറതരംെീന്കൾ്്ആെടോൺ്്നദിയില്മണ്്ന്്ാ
ണ്കണക്്്.ഇതിൽ്്െിഷമ്ള്്െയം്ഇല്്ാത്്ത്മ്
ണ്്്.അരവരെഎന്്നിറമ്ള്്െത്്്യങ്്ള്മ്ണ്്്.
ആക്്ിടോപ്മേർ്്ഗിഎന്്െീൻ്്െലിയസ്ന്്രനാ
ണ.്ടൊഴിയ്മേഅംഗൊൽ്്എന്്്രറഞ്്ത്ടൊ
മലഇെന്മ്ണ്്്.അംഗൊൽ്്.ഏതാണ്്്മ്തലയ്മേ
ആക്തിയില്ള്്െയാണ്ബിക്്്ര.ച്െന്്ൊല്
കളം്വകകാല്കള്മ്ള്്മറഡ്മേയല്്കാറ്്്ഫിഷം്
ആെടോണിമനസമ്്ന്്ൊക്്്ന്്്.
ആെടോണിൽ്്ൊരത്ംകാണ്ന്്െത്്്യൊണ്തം
ബാക്്ിഅഥൊകാച്്ാെ.ൊർ്്ക്്റ്്്കളിൽ്്ഏറ്്വ്െ
ധികംലഭിക്്്ന്്തംബാക്്ിെളമരെലിയെീനാ
ണ.്ഒര്െീന്മണ്്ങ്്ിൽ്്മ്ന്്്നാല്ടരർ്്ക്്്സ്ഭി
ക്്ൊയികഴിക്്ാം.ഏറ്്വം്ര്ചിയ്ള്്െീനം്തം
ബാക്്ിതമന്.്രിരാപ്്ിറ്്ിംഗ,നീരിൽ്്ടോ,രയാര,
അയെ്ാരത്േങ്്ിയെീന്കളം്ആെടോണില്ണ്്്.
ഉച്്യാകാറായടോമേടോട്്്ഒര്െീേിനട്ടത്്
ക്്്അട്പ്്ിച്്്.ഫ്ടൊട്്ിംഗ്ഹൗസ്കൾ്്ഇെിേമത്്
ഒര്രര്ടത്യകതയാണ.്നിരെധിടോരത്െർ്്ഗസമ്
ഹങ്്ൾ്്ഇെിമേകഴിയ്ന്്ത്ഫ്ടൊട്്ിംഗ്െീട്കളി

ലാണ.്അെരാണ്യാരത്ികർ്്ക്്് ഭക്്ണംരാകം
മചയത്് മൊട്ക്്്ന്്ത.്അെര്മേവനപ്ണയ്
ത്്ിൽ്് ഉണ്്ാക്്ിയ കരകൗശലെസത്്ക്്ളം് െി
ലര്നയക്്്്ണ്്്.
െീട്്ിൽ്്ത്്മന്്യ്ള്്െിശാലൊയസ്ടരസിൽ്്റ
സ്്്്റന്്്്മ്ണ്്്.അെിമേനിന്്്ലഭിച്്തംബാക്്ിയ്
മേര്ചിഇടപ്്ഴം്നാെിൻ്്ത്മ്്ത്്്ണ്്്.ഉച്്യക്്്്
ടശഷംനദീെഴിയില്മേകാട്്ിടലക്്്...നിരെധിരാ
മ്്്കളം്െറ്്്ഇഴെന്്്ക്്ള്മോമക്്യ്ള്്കാട്്ിടല
ക്്്.അനാടൊണ്്കളം്പ്ള്്ിപ്്്ലിയ്മോമക്്യ്
ള്്െനാന്്രത്്ിടലക്്്...
(ആെടോൺെിടശഷങ്്ൾ്്അെസാനിക്്്ന്്ില്്)

അനുഭവം,ആമസോണുു

ആസോസോണിജെ സോതര്ർഗക്്ാരിൊെ ചിപച്. വഴി മസയ്േ പരിചെജപ്ട്്്സപ്ൾ്.. ആമസോൺ (റിസോ സോളിസോസ)് റിസോ
ജനതഗ്യമ്ാെി സംഗമിക്്്ന്് ഇടം.

ടവ്ിറ്്റിൽ ജൊഗീന്്ർ ശർമജെ അഭിനന്്ിച്്് ഐസിസി ടവ്ീറ്്റിൽ പങ്്്വച്് ചിതര്ം. 

ഇനൃൃൃയയൃറെഓസീസ്പരൃയെനംഅനിശൃൃിതതൃവതൃൃിൽ
മം്വബ:മകാെിഡ്19െഹാൊരിയ്മേരശ്്ാത്്ലത്്ിൽ്്യാ
രത്ാെിലക്്്ത്േര്മെന്്തിനാൽ്്േീംഇന്്്യയ്മേഓസട്ര്േലിയൻ്്
രരയ്േനവം്ആശങ്്യിൽ്്.മകാെിരിമനത്േർന്്്തങ്്ള്മേഅ
തിർത്്ിഅേച്്ിരിക്്്ന്്ത്ത്േരാനാണ്ഓസട്ര്േലിയൻ്്സർ
ക്്ാരിമ്്്നീക്്ംഎന്്താണ്കാരണം.
രത്ിരാരഷ്്്േി20രരമ്്രടോമേഒടട്്ബറിൽ്്ആരംഭിക്്്ന്്ഓ
സീസ്രരയ്േനംരിസംബർെമരനീണ്്്നിൽ്്ക്്്ം.ഇതിനിേയി
ൽ്്ഒടട്്ബർ18മ്തൽ്്േി20ടോകകപ്്്ംഓസട്ര്േലിയയിൽ്്േീം
ഇന്്്യകളിക്്ണം.മകാെിഡ്നിയരന്്്ണെിടധയെല്്ാത്്സാഹ
ചരയ്ത്്ിൽ്്േി20ടോകകപ്്്നേക്്്ടോഎന്്തം്അനിശ്്ിതതവ്
ത്്ിലാണ.്ടോകകപ്്്നീട്്ിെക്്ാന്ള്്സാധയ്തകളാണ്മ്ന്്ി
ല്ള്്ത.്'ഇടപ്്ൾ്്ഒന്്്ംരറയാനാെില്്,രര്തീക്്ിക്്്ന്്യാരത്ാ

നിടോധനംൊരത്ൊണ്ആറ്ൊസംനീണ്്്നിൽ്്ക്്്ന്്ത.്സാഹ
ചരയ്ങ്്ൾ്്നിയരന്്്ണെിടധയൊയാൽ്്യാരത്ാെിലക്്്ഓസട്ര്േ
ലിയടനരമത്്രിൻ്്െലിക്്്ം'എന്്്ംബിസിസിഐഉന്്തൻ്്
ൊർത്്ാഏെൻ്്സിയായരിേിഐടോട്രറഞ്്തായിഎൻ്്രി
േിെിറിടപ്്ർട്്്മചയ്ത.്
എന്്ാൽ്്ആറ്ൊസംെിലക്്്ത്േർന്്ാൽ്്െിസയം്േിക്്റ്്്ം
അേക്്മ്ള്്യാരത്ാമൌകരയ്ങ്്ൾ്്ഒര്ക്്്കബ്ദ്്ിമ്ട്്ാകം്
എന്്്ംഅടദഹംെയ്ക്്ൊക്്ി. ടോകത്്്മകാെിഡ്െയ്ാരന
മത്്ത്േർന്്്ഇതിനകം31,000ത്്ിടലമറടരർക്്ാണ്െീെൻ്്
നഷ്്ൊയത.്ആറ്ലക്്ത്്ിലധികംടരർടോഗബാധിതരായി.ഓ
സട്ര്േലിയയിൽ്്3,969ടരർക്്്ടോഗംസ്്ിരീകരിച്്ടപ്്ൾ്്16െര
ണംറിടപ്്ർട്്്മചയത്.്

മാതൃകയായി
റൊണാൾഡോ

രര്തിഫലംലെട്്ിക്്്റച്്്
ട്റിൻ∙കട്ത്്സാമ്്ത്്ികരര്തിസന്്ിയില്മേ
കേന്്്ടൊക്ന്്ഇറ്്ാലിയൻക്്ബ്രക്്ിക്്ാൻരര്
തിഫലംമെട്്ിക്്്റച്്്ടൊർച്്്ഗീസ്സ്പ്്ർതാരം
രക്ിസ്്്്്യാടോമോണാൾടോയം്സംഘവം്.സാമ്്
ത്്ികരര്തിസന്്ിയ്മേരശ്്ാത്്ലത്്ിൽഅട്
ത്്നാല്ൊസടത്്ക്്്രര്തിഫലംമെട്്ിക്്്റ
യക്്്ാൻരരിശീലകൻൌറീടഷ്ോസാറിയം്മോ
ണാൾടോഉൾമപ്്മേയ്ള്്താരങ്്ളം്സന്്ദ്്ത
അറിയിച്്തായിയ്മെ്്്സ്െയ്ക്്ൊക്്ി.ഇത്െഴി
ഏതാണ്90െിലയ്ൻയ്ടോയാണ്(750ടൊേിയില
ധികംര്ര)ക്്ബ്്ിന്ലഭിക്്്ക.മൊെിഡ്-19െയ്ാ
രനംടോകത്്്ഏറ്്വ്െധികംരര്തിസന്്ിസ്ഷ്്ി
ച്്രാെയ്ൊണ്ഇറ്്ലി.
ലീഗ്കൾറദ്്ാക്്്കയം്െത്്രങ്്ൾനിർത്്ിെ
യക്്്്കയം്മചയത്ടോമേടോകെയ്ാരകൊയിക
ളിക്്ളങ്്ൾനിശ്്ലൊവ്കയം്ക്്ബ്്്കള്മേെര്
ൊനംനിലയക്്്്കയം്മചയത്സാഹചരയ്ത്്ിലാ
ണ്ആശവ്ാസനേരേികള്ൊയിതാരങ്്ള്മേരംഗ
രര്ടെശം.ൊർച്്്,ഏരര്ിൽ,മെയ,്ജ്ൺൊസമത്്
രര്തിഫലത്്ിലാണ്താരങ്്ൾഇളവ്െര്ത്്ിയത.്
ഓടോതാരങ്്ള്ൊയ്ള്്െയ്ക്്ിരരൊയഉേമ്്േി
െരം്ദിെസങ്്ളിൽതീര്ൊനിക്്്മെന്്്യ്മെ്്്
സ്രര്സത്ാെനയിൽഅറിയിച്്്.
ക്്ബ്്ിൽഏറ്്വം്രര്തിഫലംരറ്്്ന്്താരൊയ
രക്ിസ്്്്്യാടോമോണാൾടോൊരത്ം3.8െിലയ്ൻയ്
ടോയാണ്(30ടൊേിയിലധികംര്ര)ൊർഷികരര്
തിഫലത്്ിൽനിന്്്ഇളവ്മചയത്ത.്യ്മെ്്്സി
മ്്്ഇറ്്ാലിയൻതാരംടോർെിടോ മകല്്ിനിയാ
ണ്താരങ്്മളരര്തിനിധീകരിച്്്രര്തിഫലക്്ാരയ്
ത്്ിൽക്്ബ്്്ൊയിചർച്്നേത്്ിയമതന്്ാണ്െിെ
രം.ഇറ്്ലിയിൽമൊടോണവെറസ്ബാധിതര്മേ
എണ്്ംഒര്ലക്്ടത്്ട്അട്ത്്്മൊണ്്ിരിക്്്ക
യാണ.്വെറസ്ബാധടയറ്്്െരിച്്െര്മേഎണ്്ംഇ
ന്്മല10,000രിന്്ിട്്്.
ടനരമത്,്െർെൻബ്ന്്സ്ലിഗയിൽബയൺ
െയ്്ണിക്്്ംമോറ്സിയടോർടമ്്ണ്്്ംഉൾമപ്്മേ
യ്ള്്ക്്ബ്്്കള്മേതാരങ്്ളം്രര്തിഫലംമെട്്ി
ക്്്റയക്്്ാൻതീര്ൊനിച്്ിര്ന്്്.സര്ാനിഷ്ലീഗി
ൽഅത്ലറ്്ിടക്്െരര്ിഡം്ബാഴസ്ടോണയം്എ
സര്ാനിടോളം്താരങ്്ള്മേരര്തിഫലത്്ിൽഅ
ട്ത്്ൊസങ്്ളിൽക്റവ്െര്ത്്്ം.ഇറ്്ലികഴി
ഞ്്ാൽയ്ടോപ്്ിൽമൊടോണവെറസ്െയ്ാര
നംഏറ്്വം്രര്തിസന്്ിസ്ഷ്്ിച്്രാെയ്ൊണ്
സമ്രയിൻ.ഇെിമേ75,000ട്ത്ളംടരരാണ്ഇത്
െമരവെറസ്ബാധിതരായത.്െരിച്്െര്മേഎ
ണ്്ം6,000ടത്്ളൊയി.ഇറ്്ാലിയൻഫ്ടട്ോൾലീ
ഗായമസരിഎഇനിത്േടരണ്്തിമല്്ന്്ആെശയ്
വ്ൊയിനിരെധിടരർരംഗമത്്ത്്ിയിട്്്ണ്്്.

ഓസട്ര്േലിയൻലീഗിലലതാരത്്ിന്ലൊടോണ
മെൽബൺ:ഓസ്ടര്േലിയൻഫ്ടട്ോൾലീഗിമലനയ്്കാസി
ൽമെറ്്്സിമ്്്താരത്്ിനം്മൊടോണ.ഇത്ആദയ്ൊയിട്്ാ
ണ്ഓസ്ടര്േലിയയിൽഒര്മര്ൊഫഷണൽഫ്ടട്ോൾതാര
ത്്ിന്മൊടോണടൊസിറ്്ീവ്ആവ്ന്്ത.്കഴിഞ്്ആഴച്
നയ്്കാസിൽമെറ്്്സിമ്്്രബ്ിസമ്ബയൻ്ടോറിമനതിരായെ
ത്്രത്്ിലം്മെൽബൺസിറ്്ിമക്്തിരായെത്്രത്്ിലം്ക
ളിച്്താരത്്ിനാണ്മൊടോണസ്്ിരീകരിച്്ത.്
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ടകാച്്ി:ഈടകാവിഡ്കാെ
ത്്്അസംഘരിതലമഖെയി
ല്ള്്വര്്ക്്്ംക്െിടത്ാ്ഴി
ൊളികള്്ക്്്ം ടപ്തിസന്്ി
വളടരര്ക്്മാണ.്ക്ട്തൽ്്
കാെം ഐടസാലെഷനിൽ്്
കഴിലയണ്്ി വന്്ാൽ്് എങ്്
ടന ഇതിടന അതിജീവി
ക്്്ം,അതിന്ള്്െിെനരപ
രികള്്ഇങ്്ടനയാണ.്

നെേവ്നിയതത്്്ിക്്ണം
ടപ്തിസന്്ിയ്ടര ആഴം

അറിയനാകാത്്ിരലത്ാ്ളം
കാെം ച്ര്ങ്്ിയ ജീവതമാ
ണ്ഉത്്മം.ഈസാഹെരയ്
ത്്ിൽ്് ടപ്തിസന്്ിയ്ടര
ആഴംമനസിൊക്്ിഅതയ്ാ
വശയ്മല്്ാത്്ടെെവ്കള്്നി
യടന്്്ിക്്്കയാണ്ലവണ്്ത.്
ബാങ്്ിൽ്് നിടന്്ട്ത്് ബി

സിനസ,്ഭവനവായപ്ക
ളം്മറ്്്ബാധയ്തകളം്എ
ന്്പിഎആയി മാറാടത
ലനാലക്്ണ്്ത്ണ്്്.
അതയ്ാവശയ്മല്്ാത്്

ടെെവ്കളം്വാങ്്ല്ക
ളം് തതക്ാെം മാറ്്ിവ

യക്്്്കലയാ ഒഴിവാക്്്ക
ലയാടെയ്്ാം.ടപ്തിസന്്ിയ്
ടരആഴംദീര്്ഘകാെയളവി
ൽ്് ത്രരാന്് സാധയ്തയ്ള്്
തിനാൽ്് നിെവിടെ സാമ്്
ത്്ികഅവസ്്ടയആരീതി
യിൽ്് ലവണം ഹകകാരയ്ം
ടെയ്്ാന്്.െിെലപ്ാ്ള്്വര്മാ
നംക്റല്ഞ്ക്്ാം.ശമ്്ളം
ടപ്തിസന്്ിയിൊലയക്്ാം.
അടല്്ങ്്ിൽ്്ലജാെിതടന്്ന
ഷ്്മാടയന്്്വരാം.സ്ക്്്മ-
ടെറ്കിര-ഇരത്്രം ബിസി
നസ്ടെയ്്്ന്്വരാടണങ്്ിൽ്്
വരാന്്ലപാക്ന്്റിസക്്മ്
ന്്ക്ട്്ികണ്്ാവണംപധ്്തി
തയാലക്്ണ്്ത.്

റിസക്്ഒഴിവാക്്ാം
റിസക്് ക്ട്തല്ള്് നി

ലക്്പങ്്ലളാബിസിനലസാ
തതക്ാെം ലവടണ്്ന്്് വ
യ്ക്്്ന്്താണ് ബ്ധ്്ി. ഓ
ഹരി വിപണി വെിയ ൊ
ഞ്്ാട്്ത്്ിനം് പതനത്്ി
നം് കാരണമാക്ന്്തിനാ
ൽ്്അധികപണമിടല്്ങ്്ിൽ്്
അതിടെനിലക്്പംതതക്ാ
െംമാറ്്ിടവക്്ാം.റിയൽ്്എ
ലസ്്്്റ്്് ലപാല്ള്് ലമഖെയി
ലം്ഈ സമയത്്്നില്ക്
പംലവണ്്.

ലോണ്േള്്
സാമ്്ത്്ികടപ്തിസന്്ി

യ്ടര കാരയ്ത്്ിൽ്് വളടര
ടശ്ധ്്ലയാടരമാടത്ംഹകകാ
രയ്ംടെലയ്്ണ്്ഒന്്ാണ്ടട്ക
ഡിറ്്്കാര്്ഡം്ലപഴ്സണൽ്്
വായപ്കളം്.ബാങ്്്കളം്മ
റ്്്ധനകാരയ്സ്്ാപനങ്്ളം്
വായപ് വാഗദ്ാനവ്മായി
എത്്ിലയക്്ാം. പെിശയി
ല്്ാടത രണ്്് മാസത്്ിനട്
ത്്്തിരിച്്രവ്സാവകാശം
െഭിക്്്ടമങ്്ിലം് ടട്കഡിറ്്്
കാര്്ഡ്വായപ്കള്്ക്്്36ശ

തമാനംവടരപെിശയ്ടണ്്
ന്് കാരയ്ം മറക്്ര്ത.് വയ്
ക്്ിഗത വായപ്കള്്ക്്്ം
സാധാരണവായപ്കലളക്്ാ
ള്് വളടര ഉയര്്ന്് ലതാതി
ൊണ്പെിശ.അത്ടകാണ്്്
ഈ ടപ്തിസന്്ി കാെത്്്
വെിയ പെിശകള്ള്് വാ
യപ്കള്്ഒഴിവാക്്്ന്്ത്ന
ന്്ാകം്.
നെേവ്ക്റഞ്്
വായപ്
പണം അതയ്ാവശയ്മായി

വരികയാടണങ്്ിൽ്് മാടത്ം
ടെെവ് ക്റഞ്് വായപ്
ടയക്്്റിച്്്െിന്്ിക്്്ക.കി
സാന്് ടട്കഡിറ്്്കാര്്ഡ്വ
ഴി4ശതമാനംപെിശയക്്്്
വായപ്െഭിക്്്ം.കാര്്ഷിക
ആവശയ്ത്്ിന് െഭിക്്്ന്്
ഈവായപ്വര്്ഷാവര്്ഷം
പ്ത്ക്്ാവ്ന്്ത്മാണ.്എ
ല്്ാ ലദശസാൽ്്ക്തബാങ്്്
കളിൽ്്നിന്്്ംക്ഷിആവ
ശയ്ത്്ിന്ഈ വായപ്െഭി
ക്്്ം.

യലാക്്്ഡൗണില്്
മറക്്ര്താത്്കാരയ്ങ്്ള്്ടോച്്ി:ലോക്്്ഡൗണിട്്്ഭാഗ

മായി റലറ്്്്റന്്്്കളിടെ ഹഡ
ന്്-ഇന്്സംവിധാനംനിര്്ത്്ൊ
ക്്ിലോംടഡെിവറിമാടത്ംഅ
ന്വദിച്്ലൊടരടപ്ൊരത്്ിൊക്
ന്്ത്ഡാറ്്അനെിറ്്ിക്സ്അന്
സരിച്്് ടപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്് "ക്്ൗഡ്
കിച്്ണ്്' ആശയം. വിലദശരാജയ്
ങ്്ളിലം് ഇന്്്യയിൽ്് െിെ സം
സ്്ാനങ്്ളിലം്ക്്ൗഡ്കിച്്ണ്
കള്ടണ്്ങ്്ിലം്ലകരളത്്ിൽ്്താ
രതലമ്യനപ്തിയതാണ്ഈസങ്്
ൽ്്പ്്ം.
അട്ക്്ളയിൽ്്നിന്്്ടഷഫ്തീ

ര്മാനിക്്്ന്്താവില്്വിഭവം.പ
കരംജനങ്്ള്ടരനഷ്്ംഅറിഞ്്്
കപയ്ട്്്ര്്വിദഗധ്ര്്നിര്്ലദശിക്്്
ന്്താവം്വിഭവം.ആള്കള്്ഇര്
ന്്്കഴിക്്്ന്്ഹഡന്്-ഇന്്ഏ
രിയക്റച്്്കിച്്ണ്്സ്ടപയ്സ്വ
ര്്ധിപ്്ിച്്്വര്മാനംവര്്ധിപ്്ിക്്ാ
ന്് കഴിയ്ന്് രീതി ക്രിയാണ്
ക്്ൗഡ് കിച്്ണ്്. ഉപലോക്്ാവി
ട്്്താതപ്രയ്ം,ഡിമാന്്ഡ്എന്്ി
വയറിഞ്്് അതിന് ഏറ്്വ്മധി
കം ലോജിക്്്ന്് ടമന്വായിരി
ക്്്ം ക്്ൗഡ് കിച്്ണ്കള്ടര ടപ്
ലത്യകത.വിലദശരാജയ്ങ്്ളിൽ്്ഓ
ണ്്ഹെന്്ഫ്ഡ്ടഡെിവറിപ്്ാറ്്്
ലോംകമ്്നികള്ടരനിയടന്്്ണ
ത്്ിൊണ്പെക്്ൗഡ്കിച്്ണ്ക
ളം്.നിെവില്ള്്റലറ്്്്റന്്്്കടള
തടന്്യാണ്ഓണ്്ഹെന്് കമ്്
നികള്് ക്്ൗഡ്കിച്്ണ്കള്ണ്്ാ
ക്്ാന്്സമീപിക്്്ന്്ത.്ഒര്നഗര
ത്്ിൽ്്ഒര്നിശ്്ിതസമയത്്്ഏ
റ്്വ്മധികംആള്കള്്കഴിക്്്ന്്
ഭക്്ണം,അതിടൊപ്്ംവാങ്്ാന്്
ജനംഏറ്്വ്മധികംആടഗ്ഹിക്്്
ന്്ടഡ്ിങ്്്സ,്കറികള്്,സ്്്്ാര്്ലട്്ഴ്
സ,്ശീതളപാനീയലമത്ത്രങ്്ിയ
വിവരങ്്ള്്പഠിടച്്ട്ത്്്അത്ന
ൽ്്കിഅതിനന്സരിച്്്വിഭവങ്്
ള്്ഒര്ക്്്കയാണ്രീതി.
ഈഡാറ്്അനെിറ്്ിക്സ്ഉപ

ലോഗിച്്്തയാറാക്്്ന്്ലൊപ്10
ടമന്വായിരിക്്്ം ക്്ൗഡ് കിച്്
ണ്കള്്ക്്്നൽ്്ക്ക.ഹഡന്്-ഇ
ന്്സംവിധാനമ്ടണ്്ങ്്ിലം്കരാ
റിൽ്് ഏര്്ടപ്്ട്ന്് ഓണ്്ഹെന്്
പ്്ാറ്്്ലോമ്കളില്ടരമാടത്ലമഇ
വ വിൽ്്ക്്ാന്് അന്വാദമ്ണ്്ാ
ക.്ടമന്കാെടക്മത്്ിൽ്്പരിഷ്
കരിക്്്കയം്ടെയ്്്ം.അതായത്
നിെവിൽ്് റലറ്്്്റന്്്്ള്്വര്്ക്്്
ലോലം്ഹഡന്്-ഇന്്ഏരിയക്
റച്്്അലതടകട്്ിരത്്ിൽ്്മടറ്്ര്
ടബ്ാന്്ഡിൽ്്പ്തിടോര്ക്്ൗഡ്
കിച്്ണ്്ആരംഭിക്്ാം.അതിടെ
ടമന് പലക്് പ്ര്്ണമായം് ഓ
ണ്്ഹെന്്ടഡെിവറിക്്്മാടത്മാ
യിരിക്്്ം.

ലോട്്േിനം്വര്ന്്്,
ഇനികംെയ്്ട്്ര്്പഷഫ് ബിനീഷ്മളുുുശേരി

ലോട്്യം: രാജയ്ത്്ാടക
യ്ള്് സമ്്്ര്്ണ ലോ
ക്്്ഡൗണിട്്് ഭാഗമായി
ഹാര്്ബറ്കള്് നിശ്്െമായ
ലൊടരഊണിന്മീന്്കറിശീെ
മാക്്ിയിര്ന്് മെയാളിവെഞ്്്. മ
ത്്്യ മാര്്ക്്റ്്് ത്റന്്് ടപ്വര്്ത്്ിക്്്ന്്്
ടണ്്ങ്്ിലം്മത്്്യവരവ്ക്റഞ്്ലൊടരഇ
വയ്ടരടപ്വര്്ത്്നംടപ്തിസന്്ിയിൊണ.്
ലകരളത്്ിടെഹാര്്ബറ്കള്്അരച്്്പ്ട്്ി

യതിന്പ്റലമ തമിഴ്നാട് സര്്ക്്ാരിട്്്
അതിര്്ത്്ികള്്ക്രിഅരച്്ലൊടരഅയൽ്്
സംസ്്ാനങ്്ളിൽ്്നിന്്്ള്്മത്്്യവരവ്നി
െച്്താണ്കാരണം.ഇലൊടൊപ്്ംഡാം,പ്
ഴമീന്കള്ടരെഭയ്തയം്വരവം്ക്റഞ്്്.
ദിവസങ്്ള്്ക്്്മ്ന്്ടപത്്ിലറ്്്്ക്്്ണ്്ാ

യമത്്്യംഇന്്ടെവന്്വിെ
യക്്്ാണ് ടഗ്ാമ ടപ്ലദശങ്്
ളില്ള്്ടപ്്ടരപെയിരങ്്ളി
ലം്വിറ്്ഴിച്്ത.്
ടെറിയ ച്ര, അയിെ, മ

ത്്ി,ലകരത്രങ്്ിയമത്്്യങ്്
ള്്ക്്് കിലോയക്്്് 150 മ്തൽ്്
250 ര്പയക്്്് അട്ത്്ായിര്
ന്്്വിെ.എന്്ാൽ്്പക്്ിപ്്നിഭീ

തികാരണംരണ്്ാഴെ്മ്ന്്പ്വടരക്
റഞ്്ിര്ന്്ലോഴിവിെഇന്്ടെമ്തൽ്്ഉ
യര്്ന്്്ത്രങ്്ി.കഴിഞ്്ദിവസംെിക്്ന്
65ര്പയായിര്ന്്്ഉള്്നാരന്്ടപ്ലദശങ്്ളി
ടെെില്്റവിൽ്്പനവിെടയങ്്ിൽ്്ഇന്്്5മ്
തൽ്് 10ര്പവടര ക്രിയിട്്്ണ്്്. പെയിര
ത്്്ം90-100ര്പയാണ്ലോഴിവിെ.െഭയ്ത
ക്റഞ്്ലൊടരബീഫ,് മട്്ന്്വിെയം്അ
ൽ്്പംഉയര്്ന്്ിട്്്ണ്്്.

മീനില്്;വിലയേറിചിക്്നം്ബീഫം്

നയ്്ഡൽ്്ഹി:2020ടെകെണ്്ര്്
വര്്ഷത്്ിൽ്്ഇന്്്യയ്ടരവ
ളര്്ച്്ാനിരക്്്2.5ശതമാന
ത്്ിലെക്്് ച്ര്ങ്്ിലയ
ക്്്ം.ലനരടത്്5.3ശതമാ
നംവളര്്ച്്ാനിരക്്ാണ്മ്
ഡിസ്ടപ്വെിച്്ത.്
ലല്ാ്ബൽ്്മാലട്കാഔട്്്ല്ക്്്

2020-21ൽ്്മ്ഡീസ്പറഞ്്ത്"ഇന്്്യ
യിടെവയ്ക്്ികള്ടരവര്മാനത്്ിൽ്്വെി
യഇരിവ്ണ്്ാകം്.2.5ശതമാനംവളര്്ച്്ാനി
രക്്ിലെക്്്രാജയ്ത്്ിന്ക്ത്്ടനഇരിവ്
ണ്്ാകാനം് സാധയ്തയ്ണ്്്. ഇത് 2021ടെ 
ആഭയ്ന്്രഡിമാന്്ഡം്വീടണ്്ട്ക്്െിട്്്
ലവഗതടയയം്സവ്ാധീനിക്്്ം.ഇന്്്യയിടെ
ബാങ്്്കളിടെയം്ബാങ്്്ഇതരധനകാരയ്
ലമഖെകളിടെയം് പണെഭയ്തയിടെ കട്
ത്് ടപ്തിസന്്ിമ്െംസമ്്ദ്വയ്വസ്്യി
ലെക്്്ള്്വായപ്ാടപ്വാഹംഇതിനകംത
ടന്്തരസടപ്്ട്്ിരിക്്്കയാണ്എന്്ാണ.്'
ഏറ്്വം്പ്തിയവളര്്ച്്ാടപ്വെനത്്ില്

ടര 3-4ആഴെ്യക്്്്ള്്ിൽ്് 2020ടെ രാജയ്
ത്്ിട്്്വളര്്ച്്ാടപ്വെനടത്്പക്തിയാ

യിമ്ഡിസ്ഇലപ്ാ്ള്്ക്റച്്ിരി
ക്്്കയാണ.്കഴിഞ്്തവ
ണലററ്്ിങ്ഏജന്്സിവള
ര്്ച്്എസ്്്്ിലമറ്്്5.4ശതമാ
നത്്ിൽ്്നിന്്്5.3ശതമാ
നമായി പരിഷക്രിച്്ിര്
ന്്്.ആലഗാള ലററ്്ിങ്ഏജ

ന്്സി2021ൽ്് ഇന്്്യയ്ടരവള
ര്്ച്്നിരക്്്5.8ശതമാനംആയിരിക്്്

ടമന്്ാണ്കണക്്ാക്്്ന്്ത.്
2019ൽ്്ഇന്്്യഅഞ്്്ശതമാനംവളര്്ച്്

യാണ്ലരഖടപ്്ട്ത്്ിയിര്ന്്ത.്ഇന്്്യയി
ടെബാങ്്്കളം്ബാങ്്ിങ്ഇതരധനകാരയ്
സ്്ാപനങ്്ടളല്്ാം വെിയ ടപ്തിസന്്ി
അഭിമ്ഖീകരിക്്്കയാണ.്വായപ്ാലശഷി
യരക്്ം നഷ്്ടപ്്ട്കയാണ.് ഇലപ്ാ്ഴട്ത്
സാഹെരയ്ം കണക്്ിടെട്ത്്ാൽ്് ഒര്വ
ര്്ഷംലവണ്്ിവരം്കാരയ്ങ്്ടളല്്ാംലനടര
യാകാന്്.രാഷ്ടര്ങ്്ള്്തമ്്ില്ള്്കയറ്്്മ
തി-ഇറക്്്മതിവയ്ാപാരംലപാലം്നിശ്്െ
മായിരിക്്്കയാണ.്ആലഗാളസമ്്ദ്വയ്വ
സ്്യിെരക്്ംവെിയഇരിവാകം്ലരഖടപ്്
ട്ത്്്ക.

ടോച്്ി: ലോകമാടക ടോ
വിഡ് ബാധിച്്ലൊടര തള
ര്്ന്്്ലോയതിൽ്് ടപ്ധാനം
ലകരളത്്ിട്്്കാര്്ഷികവി
ളകളാണ.്ഏെംമ്തൽ്്സവ്
പ്ന തെ്യ്വിെയിലെക്്്യ
ര്്ന്്്െക്്വരയ്ണ്്്അതി
ൽ്്.സീസണ്്ആയതിനാൽ്്
പെവിളകളം്വിളടവട്ക്്ാ
ടതനശിക്്്ന്്നിെയ്ണ്്്.
ഏെവം്ക്ര്മ്ളകം്എ

ങ്്ടനടയങ്്ിലം് സംഭരിച്്്
വയക്്്ാന്ള്്തടത്പ്്ാരിൊ
ണ് കര്്ഷകര്്. മ്തെമരയി
ടെ മാംലോ സിറ്്ിക്്് 200

ലോരിയിലെടറ ര്പയ്ടര
നഷ്്മാണ.് 50മ്തൽ്് 75 ര
ണ്് വടര മാങ്്യാണ്ഈ 
ദിവസങ്്ളിൽ്് ഉത്്ലരന്്്യ
ന്്വിപണിയിലെക്്്ടപ്തി
ദിനംകയറ്്ിഅയയക്്്്ക.
വാളയാര്് മ്തൽ്് ടെമ്്
ണാംപതിവടര10,000ടഹ
കറ്്്ലോളം മാല്ത്പ്്്കള്
ണ്്്.ഈലൊട്്ങ്്ളിൽ്്ഇനി
യം്ആയിരക്്ണക്്ിന്ര
ണ്് മാങ്് പറിക്്ാന്ണ്്്.
അടതല്്ാംനശിച്്്ലോകം്
എന്്താണ്അവസ്്.വാഴ
ക്്്ളത്്്നിന്്് 1200 രണ്്

ഹപനാപ്്ിളാണ്ടപ്തിദിനം
ന്റിെധികം ലോഡ്കളാ
യികയറ്്ിഅയച്്്ടോണ്്ി
ര്ന്്ത.്20ലോരിലോളംര്
പയ്ടരനഷ്്മാണ്കയറ്്്മ
തിനിെച്്ത്മ്െംഇതിന
കം ഹപനാപ്്ിള്് കര്്ഷക
ര്്ക്്്ം വയ്ാപാരികള്്ക്്്മ്
ണ്്ായിരിക്്്ന്്ത.്നല്്വിെ
െഭിലക്്ണ്്്ന്്ലവനൽ്്ക്്ാ
െത്്്,ഏകലദശം5000രണ്്
ഹപനാപ്്ിളാണ് സംസ്്ാ
നടത്്വിവിധസ്്െങ്്ളി
ല്ള്്ലൊട്്ങ്്ളിൽ്്വിളടവ
ട്ക്്ാടതകിരക്്്ന്്ത.്

കാര്്ഷികലമഖേയിപേതിരിച്്ടി,െരിഹാരമില്്ാപതകര്്ഷകര്്

ടോച്്ി:ടകാവിഡ-്
19 ലോഗികടള െി
കിത്്ിക്്ാന്് ആ
ശ്പടത്ി സജ്്മാ
ക്്്ന്്തിന് സഹാ
യവ്മായിടപ്വാസി
മെയാളിസംരംഭക
ന്്ലോ.ഷംഷീര്്വ
യെിൽ്്. മിഡിൽ്്
ഈസ്്്്ിടെ ടപ്മ്ഖ
ടഹൽ്്ത്്്ടകയര്്
ടര്്പ്്ായ വിപിഎ
സ്ടഹൽ്്ത്്്ടകയ
ര്്ടമഡിലോര്്ഡൽ
ഹിയിടെ മള്്ട്്ി സ്ടപഷയ്ാെിറ്്ി ലോ
സപ്ിറ്്ൽ്് ലകടന്്്സര്്ക്്ാരിന് വിട്്് ന
ൽ്്കം്.
ഡൽ്്ഹിഎന്്സിആറിടെമലനസറി

ടെആശ്പടത്ിവിട്്്നൽ്്കാടമന്്റിയി
ച്്്ലോ.ഷംഷീര്്ലകടന്്്ആലോഗയ്മടന്്്ാ
െയത്്ിന് കത്്യച്്്. ടോലോണടയ
ടെറ്ക്്ാന്ള്്സര്്ക്്ാര്്ടശ്മങ്്ള്്ക്്്
പ്ര്്ണപിന്്്ണനൽ്്ക്ന്്തായം്ആ
ശ്പടത്ിസര്്ക്്ാരിന്ഉെിതമായരീതി
യിൽ്്ഉപലോഗിക്്ാടമന്്്ംലകടന്്്ആ

ലോഗയ്ടസടക്ട്്റിടപ്ീതിസ്തടനഅറി
യിച്്്.
ടോലോണഹവറസ് ബാധിതരായ

ലോഗികടളെികിത്്ിക്്ാനായിസ്ടപ
ഷയ്െിസ്്്്്ലോകറ്്്ര്്മാര്്,നഴ്സ്മാര്്,മറ്്്
ടമഡിക്്ൽ്്വിദഗധ്ര്്ഉള്്ടപ്്ട്്ടപ്ലത്യക
കര്്മലസനയക്്്്ംആശ്പടത്ിഅധിക്
തര്്ര്പംനൽ്്കി.വിപിഎസ്ടഹൽ്്ത്്്
ടകയറിന്കീഴില്ള്്ടമഡിലോര്്ലോ
സപ്ിറ്്െിന്ഡൽ്്ഹിയിൽ്് മ്ന്്് മള്്ട്്ി
സ്ടപഷയ്ാെിറ്്ിആശ്പടത്ികളാണ്ള്്
ത.്ഇതിൽ്്അതയ്ാധ്നികസൗകരയ്ങ്്

ലോടരയ്ള്്ടക്ിട്്ിക്്ൽ്്ടകയര്്,പള്്മ
ലോളജിവിഭാഗങ്്ള്്,ഐടൊലെഷ
ന്്റ്മ്കള്്,ടവ്്്ിലെറ്്റ്കള്്,മറ്്്അരി
യന്്രലസവനങ്്ള്് ത്രങ്്ിയ സംവി
ധാനങ്്ള്ള്്താണ് മലനസറിടെ ടമ
ഡിലോര്് ലോസപ്ിറ്്ൽ്്. ആലോഗയ് മ
ടന്്്ാെയവ്മായിബന്്ടപ്്ട്്്പരിലോധ
നകള്്പ്ര്്ത്്ിയാക്്്കയാടണന്്്ടമ
ഡിലോര്്ആശ്പടത്ിസിഇഒനിഹാജ്
ജി.മ്ഹമ്്ദ്പറഞ്്്.

മള്്ട്്ിസ്പെഷയ്ാേിറ്്ിആശ്െതത്ിസര്്ക്്ാരിന്വിട്്്നല്്കി
തെ്വാസിമേയാളിലോകറ്്്ര്്

പി.ബി.ബാലു

അന്്ാരാഷ്ടര് റീടട്്യ്ൽ രംഗ
ടത്്അതികായന്്, ലോകടത്്
ശതലോരീശവ്രന്്മാരിൽ്് ഒരാള്്,
ലോകത്്ിടെ ഏറ്്വം് സമ്്ന്്
നായമെയാളി,പശ്്ിലമഷയ്യിടെ
ഏറ്്വം്സവ്ാധീനമ്ള്്ഇന്്്യക്്ാ
രന്്, 28രാജയ്ങ്്ളിൊയിവയ്ാപി
ച്്്കിരക്്്ന്്ല്ല്ടര്്പ്്ിട്്്അ
ധിപന്്, ലോക വയ്വസായങ്്ള്
ടര തെപ്്ത്്് എത്്ിയ മ്സ്െി
യാംവീട്്ിൽ്്അബ്്്ള്്ഖാദര്്യ്സ
ഫെി എന്് എം.എ. യ്സഫെി.
ലോരികള്ടരബിസിനസ്കയ്്ാള്
ല്പ്ഴം് ൊളിതയ്വം് എളിമയം്
ടോണ്്് സാധാരണക്്ാരക്്ാ
ര്്ക്്്ലോലം്ടപ്ിയങ്്രനാണ്ബി
സിനസ് ലോകടത്്ഈ ആരാ
ധയ്പ്ര്ഷന്്. െക്്ക്്ണക്്ിനാ
ള്കള്്ക്്്ടൊഴിൽ്്അവസരങ്്
ള്്നൽ്്കിയം്ബിസിനസ്സംരം
ഭങ്്ള്്വളര്്ത്്ിയം്ടശ്ലധ്്യനാ
യയ്സഫെിഎന്്മെയാളിവയ്
വസായിപറയ്ന്്ത,്എടത്ടെറി
യ ടൊഴിെിൽ്്നിന്്്ം വന്്കിര
ബിസിനസ് ടകട്്ിപ്്ട്ക്്ാം എ
ന്്ാണ.്ലോകത്്ിടെഏടൊര്
സംരംഭകനം്ലോള്്ലോഡൽ്്ആ
ക്്ാന്്ആടഗ്ഹിക്്്ന്്വര്്ക്്്മ്
ന്്ിൽ്്അലദഹംത്റന്്്വയക്്്്
ന്്ത്സവ്ന്്ംജീവിതകഥയാണ.്
ഗള്്ഫിൽ്് സ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്ക

ളം്ഹഹപ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്കള്മ്ള്്
യ്സഫ്അെിടയആണ്പ്ത്ത
െമ്റയക്്്് പരിെയം. പടക്് ഇ
ന്്്യയിടെഅഹമ്്ദാബാദിൽ്്നി
ന്്്ബിസിനസ്പഠിച്്്ഗള്്ഫിടെ
ച്ട്്്ടോള്്്ന്്ച്രിൽ്്വിശന്്്
കഴിഞ്്ഒര്കാെവം്ഉണ്്ായിര്
ന്്്ലോകത്്ിട്്്ടപ്ിയടപ്്ട്്യ്
സഫഭ്ായക്്്്.
വയ്ാപാരത്്ിലേക്്്ള്്വഴി
ത്ശ്ര്്നാട്്ികമ്സ്െിയാംക്

ടം്ബക്്ാര്്പാരമ്്രയ്മായികച്്വ
രക്്ാരായിര്ന്്്.അബ്്്ള്്ഖാദറി
ട്്്മകന്്യ്സഫെിയം്ആവഴി
തടന്് ടതരട്ഞ്ട്ക്്്കയായി
ര്ന്്്. പിതാവായ എം.ടക. അ
ബ്്്ള്്ഖാദര്്ഹാജിയം്അലദ്്ഹ
ത്്ിട്്് പിതാവ് ക്ഞ്്ഹമ്്്
ഹാജിയം്സലോദരങ്്ള്ടമല്്ാം
ബിസിനസ്വഴികളിൊയിര്ന്്്.
ഗ്ജറാത്്്വടരനീണ്്ിര്ന്്്ഈ
ടോച്്്ക്ടം്ബബിസിനസിട്്്
ശാഖകള്്. പത്്ാം ക്്ാസ് കഴി
ഞ്്ലൊടരപഠിക്്ാനം്ബിസിന

സിൽ്് സഹായിക്്ാന്മായി യ്
സഫെിയം്ഗ്ജറാത്്ിലെക്്്തി
രിച്്്.അവിടരജനറൽ്് ലറ്്്്റം്
ടപ്സ്്്്ീജ് ക്ക്്റ്കള്ടര ഏജ
ന്്സിയം്ഉണ്്ായിര്ന്്്.കച്്വര
ത്്ിൽ്് സഹായിക്്്ന്്ലൊടൊ
പ്്ംഒര്ഇന്്സ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽ്് ലെര്്ന്്്
ബിസിനസ്അഡമ്ിനിസ്ലട്രഷനി
ൽ്് ഡിലല്്മയം് കരസ്്മാക്്ി
യ്സഫെി. അവിടര നിന്്്ഈ 
വയ്വസായടപ്മ്ഖന്്പഠിച്്പാഠം
കച്്വരംസ്ക്ളിൽ്്ലോയിപഠി

ക്്ാവ്ന്്തല്്.അടൊര്ക്ട്്ിന
രക്്ാന്്പഠിക്്്ന്്ത്ലോടെയാ
ണ.്എലപ്്ഴാണ്പഠിച്്ടതന്്്പ
റയാനാകില്്. ഓലോ ച്വട്വ
യപ്്്്ംഒര്പാഠമാണ.്എനിക്്്എ
ന്്്ം ൊയതര്ന്്ഈ ക്ട്്ിയി
ൽ്്നിന്്്ലോലം് ഞാന്് എടത്
ലോകാരയ്ങ്്ള്് പഠിക്്്ന്്്ണ്്്.
കണ്്ിട്്്ംമനസിൊകാത്്ത്ലോ
ദിച്്്മനസിൊക്്ണംഎന്്്ള്്
താണ.് ഇന്്്ം അത് പിന്്്രര്
ന്്്,അതാണ്വിജയരഹസയ്വം്.
കഴിഞ്്തവണടപ്വാസിഭാര

തീയസമ്്ാന്് വാങ്്ാനായിഅ
ഹമ്്ദാബാദിൽ്് ലോയ യ്സഫ്
അെി പഴയ ടതര്വില്ടര നര
ക്്്കയം് കീ-ടട്രലഡഴ്സ് എന്്
കരകാണ്കയം്ടെയത്.്കച്്വ
രമാടകമാറിയിരിക്്്ന്്്.എന്്ാ
ലം്നാല് പതിറ്്ാണ്്്വര്്ഷംമ്
മ്്്ള്്നിെംഅലതലോടെനിെ
നിര്്ത്്ിയിര്ന്്്.

ഗള്്ഫിലേക്്്ള്്യാതര്
അവസരങ്്ള്് യ്സഫെിടയ

കാത്്ിര്ന്്ത്അബദ്ാബിയിൊ
യിര്ന്്്. പിത്സലോദരനായ
എം.ടക.അബ്്്ള്്ത്രങ്്ിയഎം.
ടക.ലറ്്്്റിൽ്്ലെരാനായിലോം
ടബയിൽ്് നിന്്് അബ്ദാബിക്്്
യാടത്തിരിക്്്ല്പ്ള്്ആരം്ക
ര്തിയില്് അത് െരിടത്ം സ്ഷ്്ി
ക്്്ടമന്്്.യ്സഫെിക്്്അന്്്വ
യസ്18.1973ഡിസംബറിൊയിര്
ന്്്അത.്ഒന്്പത്രാടത്ികള്്ക
രെിൽ്് ടെെവഴിച്്ത് മറക്്ാന്്
സാധിക്്ില്്.ഉറങ്്ിയില്്എന്്താ
ണ്സതയ്ം.വാരികകള്ടരരണ്്്
ടകട്്്ഞാന്്ക്ടരടോണ്്്ലോയി
ര്ന്്്.അവ വീണ്്്ം വീണ്്്ം വാ
യിച്്്.ലോബനം്ലോളിയം്വാ
യിച്്ാണ്ടരന്്ഷന്്ക്റച്്ത.്രാ
ടത്ിഉറങ്്ാടതആലോെിച്്്ടോ
ണ്്്കിരക്്്ം.പ്തിയരാജയ്ം,പ്
തിയഭാഷ,പ്തിയകച്്വരംഅ
ങ്്ടനമനസിൽ്്പെലപരികള്മ്

ണ്്ായിര്ന്്്. 1973 ഡിസംബര്്
31ന്മെരാണയ്ത്്ിൽ്്എത്്ിയത.്
ടോച്്ാപ്് എം.ടക. അബ്്്ള്്

യാണ്ത്റമ്ഖത്്്വന്്്ക്ട്്ിയ
ത.്അന്്ടത്് ഗള്്ഫ്ഇന്്് കാ
ണ്ന്് പകിട്്്ള്് ഗള്്ഫല്്. ശരി
ക്്്ംമര്ഭ്മിയായിര്ന്്്.വെിയ
ടകട്്ിരങ്്ള്്ലോലം് അപ്ര്്വ്്ം.
അന്്്ക്റച്്്സമയലമഹവദയ്്
തിഉണ്്ാക.്രണ്്്നല്്ലോഡ്ക
ടളയ്ള്്്.എയര്്കണ്്ീഷനര്് വ
െിയപണക്്ാര്്ക്്്മാടത്മ്ള്്െ
ക്്്വറിയായിര്ന്്്.ച്ട്പെലപ്്
ഴം്50ഡിടഗ്ികരക്്്ം.
പാഞ്്്കവ്എന്്സ്്െടത്്ടെ

റിടോര്മ്റിയിൊയിര്ന്്്താമ
സിച്്ിര്ന്്ത.്നല്്ഭാവിസവ്പന്ം
കണ്്് കിരക്്്കയായിര്ന്്്. ത
ടന്്രക്്ിച്്തം്ആ സവ്പന്ങ്്
ളാണ.്അടന്്ന്്്ംരണ്്്വര്്ഷം
ക്ട്ല്പ്ള്്ലോലം്നാട്്ിൽ്്ലോ
കാന്്പറ്്ില്്.രിക്്ടറ്്ട്ക്്ാന്്കാ
ശ്ടണ്്ങ്്ിൽ്്ലപ്്ലം് എട്ക്്ില്്.
ഇവിട്ടത്്ലോെിമ്രങ്്്ലോഎ
ന്്ലപരിയായിര്ന്്്.എവിടരടയ
ങ്്ിലം്എത്്ിയിട്്്നാട്്ിൽ്് ലോ
കാടമന്്ായിര്ന്്്അന്്ടത്്െി
ന്്.

ല്ല്വിന്്്ത്ടക്്ം
അഹമ്്ദാബാദിൽ്്കരനരത്്ി

യആത്്വിശവ്ാസമാണ്ഹകമ്
തൽ്്,അത്മായിഅതയ്ാവശയ്സാ
ധനങ്്ള്്എല്്ാംകിട്്്ട്ന്ര്ജ
നറൽ്്ലറ്്്്ര്്എന്്്വിളിക്്്ന്്
പെെരക്്്കരയിൽ്്നിന്്ാണ്ത്
രങ്്ിയത.്
പകൽ്്അധികമാരം്പ്റത്്ി

റങ്്ില്്.കാരയ്മായവയ്വസായങ്്
ള്മില്്.എന്്ാലം്ഞങ്്ള്്ലോശ
മില്്ാടതകച്്വരം ടെയത്.് പെ
സാധനങ്്ള്് ഞങ്്ള്് പെരി
ൽ്്നിന്്്ലശഖരിച്്്വിൽ്്ക്്്ന്്്
ണ്്ായിര്ന്്്.എന്്്ടോണ്്്ഇവ
ലനരിട്്്ഇറക്്്മതിടെയത്്വിറ്്്
ക്രാഎന്്്ലൊന്്ിയനിമിഷമാ
ണ്ല്ല്വിട്്്ജനനംഎന്്്പ
റയാം.അങ്്ടന െിന്്ിച്്ില്്ായി
ര്ന്്്ടവങ്്ിൽ്്ഒര്സാധാരണക
ച്്വരമായിഞങ്്ള്ടരകച്്വരവം്
മാറിലപ്്ടയടന.ഇറക്്്മതിടെ
യ്്്ന്് സാധനങ്്ള്ടര വഴി അ
ലന്വഷിച്്്ലോയലൊടരപ്തിയ
ലോകംത്റന്്്ത്രങ്്ി.അവരം്
ഞങ്്ളം്ലനരിട്്ായികച്്വരം.പി
ന്്ീട്ഞങ്്ള്്ടെറ്കിരകച്്വര
ല്ത്ടൊപ്്ം ഇറക്്്മതിക്്ാര്
മായി വളര്്ന്്്.അങ്്ടനയാണ്

ല്ല്ടെറിയകരകളം്പിന്്ീട്വ
െിയകരകളം്സ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്ക
ളം്ഹഹപ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്കളം്മാള്
കളം്ത്രങ്്ിയത.്

ആശയംലോങ്്ാങില്്നിന്്്
1983ൽ്്ലോലക്്ങം്ഓസ്ലട്ര

െിയയം്സന്്ര്്ശിച്്്സിംഗപ്്്ര്്വ
ഴി തിരിച്്്വര്ല്പ്ള്് അവിട്
ടത്്ഏറ്്വം് വെിയ ലോപ്്ിങ്
മാള്് സന്്ര്്ശിച്്ലൊടരയാണ്
സ്പ്്ര്്മാര്്ക്്റ്്്എന്്ആശയംത
നിക്്്ംസാധിക്്്ലോഎന്്െി
ന്് യ്സഫെിയ്ടര മനസില്ര
ക്്ിയത.്സ്പ്്ര്് മാര്്ക്്റ്്്എന്്
സവ്പന്ത്്ിനായിഎല്്ാകാരയ്ങ്്
ളം്പ്ര്്ത്്ിയാവ്ന്്സമയത്്ാ
ണ്1990ൽ്്ഗള്്ഫ്യ്ധ്്ടമത്്ി
യത.്എന്്ാൽ്്അലദ്്ഹംപി
ന്്വാങ്്ിയില്്.യ്ധ്്ംമ്
രധനയ്ത്്ിൽ്് നി
ൽ്്ക്്
ടവ

അബ്ദാ
ബിയിൽ്്എമിലററ്്്സ്ജനറൽ്്മാ
ര്്ക്്റ്്്ത്രങ്്ാന്്യ്സഫെിതീര്
മാനിച്്ത്എല്്ാവടരയം്അമ്്ര
പ്്ിച്്്. എല്്ാ ബിസിനസ് നിയമ
ങ്്ള്്ക്്്ംവിര്ധ്്മായിര്ന്്്ആ
തീര്മാനം.
യ്ധ്്കാെത്്് എല്്ാവരം് ഗ

ള്്ഫിടെ ബിസിനസ് ഉലപക്്ി
ക്്്ലപ്്ള്്വിലദശിയായയ്സഫ
െി ത്രങ്്ിയ വമ്്ന്്സ്പ്്ര്്മാ
ര്്ക്്റ്്്വാര്്ത്്കളിൽ്്ഇരംലനരി.
ല്ല്ശം്ഖെയ്ടരത്രക്്മായി
ര്ന്്്അത.് തടന്് വളര്്ത്്ിയ
ഈരാജയ്ം ടപ്തിസന്്ിലനരിട്
ന്്ഘട്്ത്്ിൽ്്വിട്്്ലോകാന്്മന
സ്അന്വദിക്്്ന്്ില്്എന്്്അ
ന്്്യര്്ന്്്ലോദയ്ങ്്ള്്ക്്്മറ്പ
രിയായിഅലദ്്ഹംപറഞ്്്.

മനസ്നിറച്്സമ്്ാനം
ടപ്ശ്നഘട്്ത്്ിലം് തങ്്ള്ടര

രാജയ്ത്്് നിലക്്പം നരത്്ാന്്
തയാറായയ്സഫെിക്്്അബ്ദാ
ബിയ്ടര ഭരണകര്്ത്്ാക്്ളായ
അൽ്്നഹയ്ാന്്ക്ടം്ബംനഗരമ
ധയ്ത്്ിൽ്്28ഏക്്ര്്സ്്െംസവ്
ന്്മായിവീട്വയക്്്ാന്്നൽ്്കി.
ഇലൊടൊപ്്ംഅന്വദിച്്സ്്െ

ത്്ാണ്600ലോരിര്പമ്രക്്ി
മ്ഷ്റിഫ്മാള്്യ്സഫെിനി
ര്്മിച്്ത.് പിന്്ീട്സ്പ്്ര്് മാ
ര്്ക്്റ്്്ം ഡിപ്്ാരട്്്ടമ്്്ൽ്്
ലറ്്്്റം് ഹഹപ്്ര്്മാ
ര്്ക്്റ്്്ം കരന്്് രാ
ജയ്ാന്്ര ലോ
പ്്ിങ്അന്ഭ
വവ്മായി
മാള്കള്്
വടര
അലദ്്
ഹ

ത്്ിട്്് വയ്വസായശം്ഖെ നീ
ണ്്്. റീടട്്യല്് ലമഖെയ്ട്ക്പ്്ം
ടോത്്വയ്ാപാരം,ഭക്്്യസംസ്ക
രണം,കയറ്്്മതി-ഇറക്്്മതി,ഷി
പ്്ിങ,്ഐരി,ലോട്്ൽ്്ത്രങ്്ിയ
ലമഖെകളിലം്ഇന്്്ല്ല്ടര്്പ്്ി
ട്്്നിറഞ്്സാന്്ിധയ്മ്ണ്്്.
ആലോളകണ്്സള്്ട്്ിടഡലോ

യറ്്്ിട്്്കണക്്് ടപ്കാരംഇന്്്
ലോകത്്ിൽ്് ഏറ്്വം് ലവഗത്്ി
ൽ്്വളര്ന്്പത്്്റീടട്്യല്്ശം്ഖെ
കളിടോന്്ാണ്ല്ല.് 2022ആ
ക്ലപ്്ലഴക്്്ം10ബിെയ്ണ്്ലോ
ളര്്അതായത്60,000ലോരിര്പ
സവ്ന്്മാക്്ാനാണ്ടശ്മം.ക്ട്ത
ൽ്്രാജയ്ങ്്ളിലെക്്്ല്ല്ടശ്ധ്്പ
തിപ്്ിക്്്ന്്തിട്്്കാരണവം്ഇ
ത്തടന്.് ഇനിയം് ക്ട്തൽ്്
സ്്ാപനങ്്ള്്...ക്ട്തൽ്് രാജയ്
ങ്്ള്്...എന്്െിന്്യാണ്ഈബി
സിനസ്സാടമ്ാട്്ിടനമ്ല്ന്ട്്്ന
യിക്്്ന്്ത.്

ലേരളനിലഷ്്പം
എന്്്ടോണ്്്ലകരളത്്ിൽ്്നി

ലക്്പിക്്്ന്്ില്്എന്്ലോദയ്ങ്്
ള്്ക്്്മറ്പരിയാണ്ടോച്്ിയിടെ
ല്ല്മാള്്,തിര്വന്്പ്രടത്്മാ

ള്്ത്ശ്രിടെല്ല്കണ്്വന്്ഷ
ന്്ടസ്്്ര്്,മാരിയറ്്്ലോട്്ൽ്്എ
ന്്ിവടയല്്ാം. ലോട്്ൽ്് വയ്വസാ
യരംഗത്്്ക്ട്തൽ്്ടശ്ധ്്ലകടന്്്ീ
കരിക്്്ന്്തിട്്്ഭാഗമായില്ല്
ടര്്പ്്് ടനട്മ്്ാലശരി അബാദ്
ലോട്്ലം് ഏടറ്്ട്ത്്്. ലകരള
ത്്ിൽ്്ഇനിയം്പ്തിയപധ്്തി
കള്്പ്്ാന്്ടെയ്്്ന്്്യ്സഫെി.
ഗള്്ഫിടൊപ്്ംഇന്്്യയം്മലെഷയ്
യം്ല്ല്വിട്്് ടപ്ധാന ലകടന്്്
ങ്്ളാണിന്്്.
ലകരളംആസ്്ാനമായി ടപ്വ

ര്്ത്്ിക്്്ന്് എല്്ാ ബാങ്്്കളി
ലം്ഓഹരിയ്ള്്വയ്വസായിയാ
ണ്യ്സഫെി.ഇന്്്യയ്ടരവയ്വ
സായരംഗത്്ിന്നൽ്്കിയസം
ഭാവനകള്്പരിഗണിച്്്ടപ്വാസി
ഭാരതീയസമ്്ാന്്അലദ്്ഹടത്്
ലതരിവന്്്,പത്്ടശ്ീയം്. ഗള്്ഫ്
നാട്കളിൽ്് നിന്്് പത്്പ്രസ്
കാരംലനട്ന്്ആദയ്വയ്ക്്ിയ്മാ
യയ്സഫെിഅബ്ദാബിലെംബ
ര്് ഒഫ് ടോലമഴ്സിനട്റ ഡയറ
കറ്്്ര്്ലോര്്ഡ്അംഗമായആദയ്
ഏഷയ്ക്്ാരന്മാണ.്

ലോബ്സ്മാസികയ്ടര
പ്തിയ കണക്്ന്സരി
ച്്്ലോകടത്്ഏറ്്വം്ധ
നികനായമെയാളിഎം.

എ. യ്സഫെിയാ
ണ.്32,500ലോ
രി ര്പയ്ടര
ആസത്ിയ്
മായാണ്
ലല്്
ടര്്പ്്്
ടെയ
ര്്മാ
ന്്

എം.എ.യ്സഫെിലോബ്സ്പ
ട്്ികയിടെസമ്്ന്്നായമെയാ
ളിയായത.് സമ്്ത്്്ണ്്ാക്്്ക
എന്്തല്്,മറിച്്്സവ്ത്്്നിെനി
ര്്ത്്ാനാക്കയം് സമ്ഹ
ത്്ിട്്് നന്്യക്്്ായി അതി
ടന വിനിലോഗിക്്ാന്് സാധി
ക്്്കയം്ടെയ്്്കഎന്്താണ്
വിജയത്്ിട്്് അരയാളം. എ
ങ്്ിൽ്് മാടത്ലമ ജനഹ്ദയങ്്ളി
ൽ്് ഇരം ലനരാനാക്എന്്്അ
ലദ്്ഹം വിശവ്സിക്്്ന്്്. രാ
ഷ്ടര്ീയ,മതലഭദങ്്ളില്്ാടതഎ
ല്്ാവയ്ക്്ികടളയം്സലോദര
ങ്്ളായി കാണാനാവ്ന്്തം്
അലദ്്ഹത്്ിട്്്മഹതവ്ംവര്്ധി
പ്്ിക്്്ന്്്.

എല്്ാ ടപ്വര്്ത്്നങ്്ള്്ക്്്ം
പിന്്്ണയ്മായി ഭാരയ്സാബിറ
യ്ണ്്്.മ്ന്്്ടപണ്്മക്്ളം്-ഷ
ബീന,ഷഫീന,ഷിഫ.മര്മക്്ളാ
യലോ.ഷംഷീര്്,അദീബ്അഹ
മ്്ദ,് ഷാര്ണ്് എന്്ിവര്് വയ്തയ്
സത്ബിസിനസ്കളിൊണ.്ഒമ്്
ത്ലപരക്്്ട്്ികള്മണ്്്്യ്സഫെി
ക്്്.

മണലാരണയ്ത്്ില്്നന്്വിളയിച്്
ലോകലേതാവ്

എം.എ. യസൂഫലി

വളര്്ച്്നിരക്്്2.5ശതമാനത്്ിലേക്്്ചര്്ങ്്്ം:മ്ഡീസ്

ഡൽഹിയിലലആശുപതരുിലെടുുിടം

ഡോ.ഷംഷീർവയലിൽ
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ഡിജിറ്്ൽവായനാ
പ്സത്കങ്്ളം്തയാർ
രിര്േനന്്പ്രം: അേധിക്്ാലത്്്
അരഥപ്രണമായോയനയക്്്്അേ
സരകൊര്ക്്ാന പ്സര്കങ്്ള്കട
വത്ശണിയ്മായിസംസ്്ാനേിദയ്ാഭയ്
സഗവേഷണപരിശീലനസമിരി.ആ
ദയ്ഘട്്ത്്ില 10 പ്സര്കങ്്ളാണ്
കേബ്വസറ്്ിലലഭയ്മാക്്ിയത.്സാ
മ്ൈയ്തപ്സക്്ിയ്ള്്ആശയങ്്ള്കട
േിശദാംശങ്്ള ഉളകക്്ള്്ിച്്ാണ്
പ്സര്കങ്്ളരയാറാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്

ശാസത്ര്ീയമായമാലിനയ്സംസ്ക
രണം,ദ്രന്്നിോരണം,വസേര
സ്രക്്, തപ്ക്രിസംരക്്ണം,ആ
വോഗയ്ം,ജീേിരവശലീ വോഗങ്്ള,
ലൈരിേിമ്ക്്ി,ോരധകയ്കാലജീ
േിരംഎന്്ീേിഷയങ്്കളഅധികരി
ച്്്അരത്വമഖലകളികലേിദഗധ്രഉ
ളകപ്്ട്്പാനലാണ്പ്സര്കംരയാ
റാക്്ിയിട്്്ള്്ത.്
പിഡിഎഫ്ര്പത്്ിലഎസ്സിഇ

ആരടികേബ്വസറ്്ില തപ്സിദ്്ീക
രിച്് പ്സര്കംഡൗണവോഡ് കച
യത്് ോയിക്്ാം. പ്സര്കത്്ികല
ആശയങ്്ള ഉളക്ക്ണ്്് ജീേിര
ത്്ിലപകരത്്ാനം് മറ്്്ള്്േരക്്്
മാത്കയാോനം്അധയ്ാപകരം്േി
ദയ്ാരഥികളം്തശ്മിക്്ണകമന്്്ഡയറ
കറ്്്രഅറിയിച്്്.

Chunky Mango Jam
മാമ്്െക്്ാലമവല്.്..സ്പ്്രമാരക്്റ്്ിലനിന്്്ംോങ്്്

ന്്മാംവോജാംഎള്പ്്ത്്ിലേീട്്ില്ണ്്ാക്്ിയാവോ.
വേണ്്ത്ഇതര്മാതര്ം
നന്്ായിപഴ്ത്്ഒര്മാങ്്കചറിയകഷണങ്്ളാക്്ി

മ്റികച്്ട്ത്്ത.്
പഞ്്സാര-1കപ്്്
ഇഞ്്ി-കചറിയകഷണം
നാരങ്്-1

ര യാ റാ ക്്് ന്് വി ധം
മാങ്്ാ കഷണങ്്ള ചീനച്്ട്്ി
യിലഇട്്്വേേിക്്ാനേയ്ക്്്
ക,അരിവലക്്് ഒര്നാരങ്്
യ്കടനീര്ഒെിച്്്ഇളക്്ികൊ
ണ്്ിരിക്്്ക.അരിവലക്്് ഒ
ര്കപ്്്പഞ്്സാരവചരത്്്
ഇളക്്്ക(ഒര്മാങ്്യക്്്്
ഒര് കപ്്് പഞ്്സാരഎ
ന്്കണക്്ില)അരിവല
ക്്് ചീന്്ികയട്ത്് ഇ
ഞ്്ി വചരത്്് 25മിനിറ്്്
വേേിക്്്ക.വശഷംഒര്
ഭരണിയിവലക്്് പകര
ത്്ി മാറ്്ിേയ്ക്്്ക. ഒ
വ്ന്രവ്ട്ആഴച് തഫ്ി
ഡജ്ിലസ്ക്്ിക്്ാവ്ന്്
രാണ.്

വോംക്ക്്ിങ്
ബിനിതവദവസി്

ക്ഞ്്ാപ്്്ക്ട്്ി ദിവോസറികന
മ്റിക്്്ള്്ിലാക്്ിയത് േകര

യാണ്ഇന്്കലപറഞ്്്നിരത്്ിയ
ത.്

കേള്പ്്ാനകാലത്്്മ്ന്്്മ
ണിവൊകടയാണവല്്ക്ട്്ിദി
വോസരജനലിന്കേളിയി
ലതപ്രയ്ക്്കപ്്ട്്ത.്
നാടാകക കൊവോണ

കയതപ്രിവോധിക്്ാനേീ
ടിന്ള്്ിലക്്െിയ്വ്പ്ള
പാേം ക്ട്്ി ദിവോസറി
ക്്് േീട്എേികടയാണ?്
അേന് അച്്നം് അമ്്
യം് ഒകക്് ഉണ്്ാേി

വല്?്ആവോട്വോദിക്്ാന?
വനരംവേള്ത്്ാലവചട്്വോവൊവചച്്ിവൊ

കൊവോദിക്്ാമായിര്ന്്്.
ഇങ്്കനപലേിധചിന്്യിലമ്ഴ്കിയിര്

ന്്വപ്്ൊണ്ക്ഞ്്ാപ്്്അപകടംമണത്്ത.്
പ്റത്്് നിരത്്്ന്്ത്അതര് പന്്ിയല്്.

അകവ്ത്ക്്് കയറ്്്ന്്ത് സ്ക്്ിച്്് വേ
ണം.േീട്്ിലഉള്്േരസമ്്രിച്്ികല്്ങ്്ിവോ?
അമ്്ആദയ്ംപറയ്ക- ""എടാ കചക്്ാ

അത്എവ്ങ്കട്്ങ്്ിലം്േന്്വോകലകോ
യക്്ക്ള്്്ം.നീകേറ്കരകോല്്ാപ്്ികോ
ന്്്ംവോേണ്്.ഇേികടഒളളകയണ്്ങ്്കള
ക്ക്ണ്്്രകന്്വൊറ്്്''.
ആപറഞ്്ത്പിങ്്ിപ്്്ച്്യ്വടയം്റിച്്ാ

രഡ് പാരക്്റിക്്്യം്
കാരയ്മാകണന്്് മനസി
ലായി.
റിച്്ാരഡ,്ലാബ്ഇനത്്ി
ലകപട്്നായയാണ.്വച
ട്്നാണ്അേന്ഇതര്
യം്േലിയവപരിട്്ത.്
ഏവൊഒര്സിനി

മയില നിന്്് കിട്്ിയ
വപരാണകത്ര!
അമ്് ജന്്് എ

വന്്പറയ,്വചച്്ിയം്ഞാ
നം് റിച്്ി എന്്ാണ്് േിളി
ക്്്ക.പകക്്വചട്്നമാതര്ം
റിച്്ാരഡ് പാരക്്ര എന്്്
മ്ഴ്േന വപരം് േിളി
ക്്്ം.അച്്നപികന്്ഞ
ങ്്കളകൊകക്്-ഡാ... 
എവന്്േിളിക്്്...

ഡായ്കടഈണമ
ന്സരിച്്ാണ്് േിളി
യ്കടകാരയ്ംമനസി
ലാവക്്ണ്്ത.്

റിച്്ികയങ്്ാന
ഈക്
ട്്ി ദി
വോ

സറികനക്്ണ്്ാലക്ത്സ്്ിരി,അവ്യ!്ആ
വോചിക്്ാവനേയ്്...
അത്കൊണ്്്എതര്യം്കപകട്്ന്്്അകത്്്

കയറ്്ണം.
ഒര്ഐഡിയവൊന്്ി.
എന്്ായിര്ന്്്ആ ഐഡിയഎന്്്ക്ട്്്

കാരക്്്അറിയകണ്?്
ക്ഞ്്ാപ്്് പത്ങ്്ികച്്ന്്് മ്ന േശക്ത്

ോരിലിലശക്്ിവൊകടരല്്ിശബ്്മ്ണ്്ാക്്ി.
എന്്ിട്്്ഓടിമ്റിയിലകയറിഒളിച്്്.

ഉവദ്്ശിച്് വോകലകാരയ്ംനടന്്്.അച്്ന
വലറ്്ിട്്്മ്റിത്റന്്്കേളിയിവലക്്്വോക്്ി.
അകത്്്നിന്്്അമ്്േിളിച്്്പറഞ്്്-""സ്
ക്്ിക്്ണംകൊവോണാകാലത്്്േല്്കള്്ന
മാരം്ത്നിഞ്്ിറങ്്ിയരാവം്''.
അച്്നമ്റ്്ത്്ിറങ്്ികഗയിറ്്ിവലക്്്വൊരച്്്

അടിച്്്.പികന്്അവ്ങ്ട്്്നടന്്്.
ഇരാണ്സമയം-ക്ഞ്്ാപ്്്ക്ട്്ിദിവോസ

റികനപിടിച്്്അകത്്്കയറി.
""ഓവൊന്്ിയരായിരിക്്്ം''എന്്്പറഞ്്്

അച്്നകരകടച്്്കിടന്്്.
ക്ഞ്്ാപ്്്അങ്്കനക്ട്്ിദിവോസറിനേി

ജയകരമായിഅകക്ത്ത്്ിച്്്.

നിങ്്ൾഇന്്ലതത്്വോദയ്
ത്്ിന്എന്്ാണ്ഒര്വഴിക

ണ്്്പിടിച്്ത?്അയച്്്തന്്ത്
പരിവോധിച്്്,നല്്ഐഡിയ
പറഞ്്വര്തടവപര്പപ്സിദ്്ീ

കരിക്്്ന്്താണ.്

റിച്്ാർഡ്പാർക്്ർഎന്്
വപര്ഏത്സിനിമയിലാണ്

ഉത്്രംഅയയക്്്്.

ഇനിക്ട്്്കാചോടാണ്
ചോദയ്ം

ഇന്്്മതറ്്ര്ചോദയ്ം

നി ങ്് ൾ വ ര ച്് ദി ചോ സ റി ന്്്
ചി തര് വം് പി ടി ച്്് നി ൽ ക്്് ന്്

നൊ ബൈ ലി ൽ എ ട ്ത്് നി ങ്് 
ള ്നട ചി തര്ം അ യ ച്്് ര ര ്- 

ചപ രം് വി ലാ സ വം് ക ്ടി 
എ ഴ ്രാ ൻ മ റ ക്് ര ്ത.്

ന ല്് ചി തര് ങ്് ൾ ക്്് 
സ മ്്ാ ന മ ്ണ്്്.

ഈ  ക ഥ യി ൽ ചോ ദി ക്്് ന്്
ചോ ദയ് ങ്് ൾ ക്്് ഉ ത്് രം അ യ 
ചക് ്ണ്് വാ ട്്്സ ്ആ പ ്ന മ്് ർ -

73040 41234

സച്്ിൻവള്്ിക്്ാട്

വവനലേധി ആവോഷി
ക്്ാന്ള്് രയാകറട്പ്്്കള്്

മാസങ്്ള്്ക്്്മ്മ്്്രകന്്ആരംഭിക്്ാ
റ്ണ്്്.കകാവോണഎന്്മൈാമാരിഎ
ല്്ാ രാറ്മാറാക്്ി. പരീക്്കളില്്ാകര
പരിേിലം്വനരകത്്സക്്ള്കളഅ
ടച്്്.അേധിയാവോഷത്്ിക്്്നാള്
കളാകണങ്്ിലം് എല്്ാേരം് കകാവോ
ണഭീരിയിലാണ.്വൊെിവ്ക്ട്കപാറ്്
മ്്ലസവ്വദശികളായപ്ര്്ണിമയ്കടയം്ധനീഷിക്്്യം്
മകന്്അവോക്വദവ്കകാവോണകയഓടിക്്ാന്ള്്രയാ
കറട്പ്്ിലം്.
കകാവോണകയത്രത്്ാനവകകഴ്കലാണ്ഉത്്മം.

വകകഴ്കാനസാനിവറ്്സരഉപവയാഗിക്്്വമ്ാ്ള്്അ
രിക്്്വോട്്ിലിലസപ്രശിക്്്ന്്ത്അതര്സ്രക്്ിരമ
ല്്.പലആള്കളഒവരസാനിവറ്്സരഉപവയാഗിക്്്വമ്ാ്
ള്് അത് അരയ്ന്്ം അപകടകരമാണ.് സാനിവറ്്സര
വകകളിവലയക്്്്ഇറ്്ിച്്്രരാനായിഒര്വോവോട്്്ഉണ്്ാ

യാല എങ്്കനയിരി
ക്്്ം!.
വകകള്് അണ്േിമ്

ക്്മാക്്ാന്ള്് സാനി
വറ്്സര്്വകകളിവലക്്്പ
കര്്ന്്്രര്ന്്ഒര്കൊച്്്
കിടിലന വോവോട്്ികനനിര
മിച്്്അവോക്വദകേന്്്ഈമി
ട്ക്്ന്് രാരമായിരിക്്്കയാ
ണ.്വോേിദ്്പ്രംവകതദ്്്ീയേി
ദയ്ാലയത്്ികലനാലാംക്്ാസ്േി
ദയ്ാരഥിയാണ്അവോക.്അളതട്ാ
കസനസര, ആം കത്ോസസര,
കലവോകിറ്്്എന്്ിേ ഉപവൊ
ഗിച്്ാണ്അവോക്വോേട്്ിന്
ജീേനനലകിയത.്വകകളി
വലക്്്വോക്്ിക്രയ്മായഅ
ളേില ഈ വോേട്്് സാനി
വറ്്സര നലക്കയം് വ്
ത്്ിയാവ്ന്്ത്നിരീക്്ിക്്്
കയം്കചയ്്്ം.
കൊണ്്യാട് വോകട്്ക് എ

ജയ്് എന്് വോവോട്്ിക് കത്ട
യന്ിങ്കസ്്്റികലേിദയ്ാരഥിക്

ടിയാണ്അവോക.്അച്്ന്്സമ്്ാന
മായി നല്്കിയ കലവോ കിറ്്്കൊ
ണ്്ാണ്അവോക്നാട്്്കാകരയം്േീ
ട്്്കാകരയ്കൊകക്് അത്്്രകപ്്ട്

ത്്ിഈക്ഞ്്ന്്വോവോട്്്രയാറാക്്ിയത.്സാനിവറ്്
സര്്ഡിസക്പന്്സര്്എന്്ാണ്ഈക്ഞ്്്വോവോട്്ി
ക്്്വപര.്ഒര്കലവോകിറ്്ിന്45,000ര്പയാണ.്ഒറ്്ദിേ
സംകകാണ്്്അവോക്വോവോട്്ികനഉണ്്ാക്്ി.സാനി
വറ്്സരനലക്ന്്വോവോട്്ിക്്്തപ്േരത്്നംേിേരിച്്്
അവോകവ്ദവ്രയാറാക്്ിയേിഡിവൊഇരിവോടകംസ
മ്ൈമാധയ്മങ്്ളിലവേറലായിക്്െിഞ്്്.േന്്്ക്്ള്
കടയം്ക്ട്്്കാര്കടയ്കൊകക്്അഭിനദ്്നങ്്ളില്്സ
വത്്ഷിച്്ിരിക്്്കയാണ്അവോക്വദവ.്

ഗോ...  
കൊ ഗോ ണ...

ഗോ... 
 ഗോ ഗോ ട്്് മാ യി
അ ഗോ ക ്ഗേ വ ്

വിരൽപതിക്്ാതത
സാനിററ്്സർതരം്

കുടുുിദിനോസർ
എങുുനെഅകതുുുകയറി?

മൈാവോഗങ്്ള സമ്ൈകത്് കാരന്്്രി
ന്്്വപ്്കൊകക്്സാൈിരയ്ത്്ിലഅരി

ക്്്തപ്രിഫലനങ്്ളഉണ്്ായിട്്്ണ്്്.േസ്രി
വോഗംഅങ്്കനകൊന്്ായിര്ന്്്.
പകര്്ച്്േയ്ാധിഒര്വദശകത്്ശാ

രീരികമായം്മാനസികമായം്കീ
ഴക്പ്്ട്ത്്്ന്്കരങ്്കനഎന്്്
ഇന്്്നാം കണ്്്കൊണ്്ിരി
ക്്്ന്്്.േസ്രിക്്്മിളകള്്
വോകല നമ്്്കട മനസില്്
കോന്്ിേര്ന്്, ചിലവപ്്
കൊകക്് ഒന്്് തപ്വോഭിപ്്ി

ച്്്,വപടിപ്്ിച്്ിട്്്പരികയയങ്്്മങ്്്ന്്,പലവപ്്ഴം്
കോട്്ിചലവം്രക്്വ്കൊലിപ്്ിച്്്സര്്േവം്കേ
ണ്്ീറാക്്്ന്്േികാരേിചാരങ്്കളപച്്യായിന
മ്ക്്്കാട്്ിത്്രികയാണ്കാക്്നാടന്്രക്്്""േ
സ്രി''എന്്വോേലില്കട.
ഒര്മൈാേയ്ാധികയകച്്േടച്്രക്്ാക്്്ന്്കള്്

വേദയ്ന്്ാവരയം്മതന്്്ോദികവളയം്രാഷ്തട്ീയംമ
റന്്്കെിഞ്്കക്്ിരാഷ്തട്ീയജീേികകളയം്ത്റ
ന്്്കാട്്്ന്്്ണ്്്ഈ വോേലില. ജാനകിഎന്്
വലംഗികകത്്െിലാളിയം്ക്ഷണ്ന്്ക്ട്്ിഎന്്
കള്്്ക്ടിയന്മാണ്കഥയ്കടവകതദ്്്ം.
വോരജ്കാക്്നാടക്്്യം്വോസമ്്യ്കടയം്മക

നായി1935ഏതപ്ില23ന്രിര്േല്്യിലാണ്വോരജ്േ
രഗീസ്കാക്്നാടനഎന്്കാക്്നാടക്്്ജനനം.മല
യാളസാൈിരയ്ത്്ിലഅധ്നികരയ്കടഅവപ്്സര്ല
നഎന്്്േിവശഷിപ്്ിക്്കപ്്ട്ന്്എഴ്ത്്്കാരന.1960കള്
കടമധയ്ത്്ിലാണ്കാക്്നാടനഎഴ്രിത്്്ടങ്്്ന്്ത്.മലയാ
ളത്്ികലലക്്ണകൊത്്ആദയ്ആധ്നികകചറ്കഥയാണ്കാക്്നാ
ടക്്്""കാലപ്്െക്്ം''.
സവ്ന്്ംമരണത്്ിന്മ്നപ്േകരയ്ള്്ജീേിരാന്ഭേങ്്കളസേി

വശഷമായമാനസികാേസ്്യിലഅയേിറക്്്ന്്ഒര്വ്ദ്്ക്്്മാനസി
കേിവഷ്്ഭങ്്കളസ്ക്്്മമായിപകരത്്ിയകചറ്കഥയാണ്കാലപ്്െ
ക്്ം.ഇരിന്മ്നപ്ചിലകഥകളഎഴ്രിയിര്കന്്ങ്്ിലം്കാലപ്്െക്്മാ
ണ്കാക്്നാടകനമലയാളത്്ികലതശ്വദ്്യനായഎഴ്ത്്്കാരനാക്്ിയ
ത.്2011ലഅവദ്്ൈംജീേിരത്്ിലനിന്്്േിടോങ്്ി.

പറവകൾക്്്തണ്്ീർക്്്ടങ്്ള്മായി
വിദയ്ാർഥികൾ
കൊച്്ി:ഈകൊടം്വേനലില്്എ
തര്കേള്്ംക്ടിച്്ാലം്നമ്ക്്്മരി
യാേില്്.അവപ്്ള്്മറ്്്ജീേജാലങ്്
ള്കടകാരയ്ംപറയാന്വട്?്ഈ
ചിന്്യില്്നിന്്ാണ്പറേകള്്ക്്്
ഒര്രണ്്ീര്്ക്്്ടംപദ്്രിയ്മായി
എറണാക്ളം എടേനക്്ാട് എ
സഡ്ിപിവേകകപിഎം വൈസ്
ക്്്ളികലേിദയ്ാര്്ഥികള്്രംഗത്്്
േന്്ത.്
േീട്്്േളപ്്ില്്ത്്കന്്മണ്്ചട്്ിയി

വോപാതര്ത്്ിവോകേള്്ംേച്്ാല്്
ക്ടിക്്ാനായിേിേിധരരംപക്്ി
കകളത്്്ം.ഇേപാതര്ത്്ിക്്്േ
ക്്്കളില്്േന്്ിരിക്്്വപ്്ള്്മറി
ഞ്്്വോകാത്്േിധത്്ില്്മരി
ലിവോ,കടറസിവോരണ്്ീര്്ക്്്ടങ്്
ള്്സ്്ാപിക്്ാം.അധി
കംഉയരത്്ിലല്്ാ
കരരാകെനി
ന്്്ം കേ
ള്്ം ഒെി
ച്്്കൊ
ട്ക്്ാ
ന്് പ
റ്്്ന്്
രര

ത്്ില്്പാതര്ങ്്ള്്മരങ്്ളിലം്കക
ട്്ിേയക്്്ാം.ദിേസവം്രണ്്്വനരം
പാതര്ത്്ികലകേള്്ംമാറ്്ിശ്ദ്്മാ
യകേള്്ംഒെിച്്്കൊട്ക്്ണം.പ
ക്്ികള്്ക്്്ം മറ്്്ം ശലയ്മ്ണ്്ാകാ
ത്്തം്അധികംകേയില്്ലഭിക്്ാ
ത്്ത്മായഇടങ്്ളാണ്ഉചിരം.
സാമ്ൈയ്മാധയ്മങ്്ള്്േെിആരം

ഭിച്്ഈതപ്ചരണത്്ിന്േലിയജ
നസമ്്ിരിയാണ് ലഭിച്്ിരിക്്്ന്്
കരന്്് പദ്്രിയക്്്് വനത്രവ്ം േ
ൈിക്്്ന്്സ്്്്്ഡ്്്്കോലീസ്വകഡ
റ്്്കളികോരാളായ കക.പി. തശ്ീശാ
ന്്്പറഞ്്്.കൗത്കവത്്കൊപ്്ം
ജീേകാര്ണയ്സവദ്്ശംപകരാനം്
തപ്ക്രിസ്വനൈം േളര്്ത്്ാനം്
ഈപദ്്രിഉപകരിക്്്കമന്്്ക്ട്്ി

കള്് പറയ്ന്്്. രണ്്ീ
ര്്ക്്്ടങ്്ള്്വരടിപ

ക്്ികളകേള്്ം
ക്ടിക്്ാകന
ത്്്ന്്ചിതര്
ങ്്ളം് അ
േര്് പങ്്്
േച്്്.

വീട്്്പരിസരത്്്വച്്തണ്്ീർക്്്ടത്്ിൽനിന്്്
പറവവവള്്ംക്ടിക്്്ന്്്.

രോഗങ്്ൾകഥകളാവ്രപ്്ൾ

പിങ്്ിപ്്്ച്്

റിച
്്ാർ

ഡ
്പ

ാർ
ക

്്ർ
കാക്്നാടൻ
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